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Jego Świątobliwości
Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI
– na progu Pontyfikatu

Słowo wstępne
Ukazuje się dziesiąty, jubileuszowy tom „Siejby słowa”. Przy
takiej okazji warto przypomnieć tytuły i zawartość tomów
poprzednich oraz dokonać małego bilansu.
Pierwszy tom „Siejby słowa” ukazał się w 1996 roku i nosił
tytuł Na drodze do kapłaństwa (Wrocław 1996, ss. 391). Opublikowano w nim homilie i rozważania wygłoszone przez autora
do alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w czasie pełnienia obowiązków
wychowawcy alumnów (1982-1984 – prefekta; 1984-1988 –
wicerektora; 1988-1995 – rektora). Tom ten dedykowałem kapłanom i alumnom – moim wychowankom.
W tomie drugim, zatytułowanym Na żniwie Pańskim (Wrocław 1997, ss. 333), zostały zebrane homilie i rozważania wygłoszone do kapłanów i sióstr zakonnych. Znalazły się w nim
także konferencje wygłoszone w czasie rekolekcji kapłańskich.
Dedykacja tomu brzmiała: Braciom i siostrom w powołaniu.
Następne trzy kolejne tomy: trzeci (Wrocław 1998, ss. 272),
czwarty (Wrocław 1999, ss. 304) i piąty (Wrocław 2000, ss.
304), noszące tytuł: Na niwie duszpasterskiej, zawierały homilie i rozważania na niedziele i ważniejsze uroczystości roku
liturgicznego – kolejno na lata A, B i C. Tom trzeci dedykowałem moim kochanym Rodzicom, tom czwarty – Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w osiemdziesiątą
rocznicę urodzin, tom piąty zaś – Jego Eminencji Henrykowi
Kardynałowi Gulbinowiczowi w dwudziestopięciolecie posługi
pasterskiej w archidiecezji wrocławskiej. Dochodzą mnie głosy, że z tych właśnie tomów kapłani najczęściej korzystają w
swojej posłudze homiletycznej.
7

Tom szósty serii nosi tytuł W hołdzie Matce i Królowej.
Homilie i rozważania maryjne (Wrocław 2001, ss. 358). Oprócz
homilii na maryjne uroczystości, święta i wspomnienia (obowiązkowe i dowolne) tom ten zawiera kilka rozważań maryjnych,
okolicznościowych oraz komentarz do wezwań Litanii
loretańskiej. Współautorami rozważań do wezwań litanijnych są
księża koledzy kursowi. Teksty rozważań pochodzą jeszcze z lat
seminaryjnych, konkretnie z roku akademickiego 1967/ /1968,
kiedy to w ramach ćwiczeń homiletycznych przygotowywaliśmy i
wygłaszaliśmy rozważania w czasie nabożeństw majowych w
seminarium. Niektórzy koledzy z roku byli zaskoczeni i mocno
zdumieni, że ich młodzieńcze teksty po tylu latach ujrzały światło
dzienne w formie drukowanej i dzisiaj są miłym wspomnieniem
naszej wspólnej drogi do kapłaństwa. Tom ten został dedykowany
Jego Ekscelencji Czcigodnemu Ojcu Biskupowi Józefowi
Pazdurowi w pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich, z
wdzięcznością za opiekę duchową nad klerykami i kapłanami.
Adresatem tomu siódmego była społeczność akademicka:
nauczyciele akademiccy i studenci wrocławskiego środowiska
naukowego, a w szczególności pracownicy naukowi i studenci
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Tom nosi
tytuł: Ku integralnej prawdzie. Homilie do środowiska
akademickiego (Wrocław 2002, ss. 345). Tom ten obejmuje
teksty homilii i kazań wygłoszonych głównie w czasie pełnienia
przez autora funkcji rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1992-2004). Łatwo się domyślić,
jaka była dedykacja tego tomu. Brzmiała ona: Społeczności
akademickiej Wrocławia – w 300-lecie Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu.
Ósmy tom serii, noszący tytuł Jezu, ufam Tobie (Wrocław
2003, ss. 396), zawiera homilie o Miłosierdziu Bożym, wygłoszone w latach 1986-2004 w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa we Wrocławiu. Przy tym kościele znajduje
się Inspektorat Księży Salezjanów i klasztor Sióstr Matki Bo8

żej Miłosierdzia. To właśnie przy tej świątyni siostry od lat
pielęgnują we Wrocławiu – najpierw prywatnie, a potem publicznie – kult Miłosierdzia Bożego. Od lat osiemdziesiątych
poprzedniego stulecia każdego 22. dnia miesiąca jest tu odprawiana Msza Św., poprzedzona godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Tom zawiera 133 homilie, spośród około 150
wygłoszonych, i jest dedykowany ponownie Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, tym razem z okazji
dwudziestopięciolecia pontyfikatu.
Dziewiąty tom „Siejby słowa” (Wrocław 2004, ss. 368),
noszący tytuł Świadkowie Chrystusa, zawiera homilie i rozważania o świętych Pańskich, wygłoszone w latach 1982-2004.
Tom ukazał się w roku 2004, kiedy to autor został powołany
przez Ojca Świętego Jana Pawła II na biskupa nowo utworzonej
diecezji świdnickiej. Stąd też został dedykowany duchowieństwu i wiernym świeckim tejże diecezji.
W dotychczasowych dziewięciu tomach znalazło się w sumie 725 homilii (t. I – 90; 1.11-77; t. III – 71; t. IV – 73; t. V
– 72; t. VI 45; t. VII – 72; t. VIII – 133; t. IX – 92). Obecny tom
zawiera 140 kazań. W sumie więc wszystkie dziesięć tomów
zawiera 865 homilii na przeszło 3 500 stronicach. Jest to ślad
pracy duszpasterskiej z okresu prawie trzydziestu pięciu lat
posługi kapłańskiej, zwłaszcza z ostatniego dwudziestolecia.
Zachowując praktykę stosowaną w poprzednich tomach,
pragnę pokrótce zaprezentować poszczególne działy obecnego
tomu, noszącego tytuł: Słowo Boże na każdy czas. Homilie
okolicznościowe (Wrocław 2005).
Tom został podzielony na siedem części. W pierwszej znajdują się homilie ekumeniczne, wygłoszone we Wrocławiu,
przeważnie w okresie styczniowego Tygodnia Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 I).
Drugi dział to homilie jubileuszowe i rocznicowe. Otwiera
je grupa homilii z jubileuszy kapłańskich: srebrnych, złotych
i rubinowych. W drugim, najskromniejszym sektorze jest Tyl9

ko jedna homilia z dwudziestopięciolecia małżeństwa. Trzecia
grupa homilii jubileuszowych to homilie z jubileuszy szkolnych
i uczelnianych. Następny, czwarty sektor tego działu stanowią
homilie z jubileuszy zakonnych, a ostatni – to kilka homilii
rocznicowych.
Czwarty, niewielki dział obejmuje homilie prymicyjne. Nie są
to homilie z prymicji seminaryjnych, głoszonych do księży i
alumnów (te zostały już opublikowane w tomie drugim), ale
homilie wygłaszane w parafiach podczas prymicji księży neoprezbiterów.
Trzeci, środkowy i zarazem najobszerniejszy dział w tym
tomie – to homilie stanowe. Jest tu aż dziewięć poddziałów:
homilie do kapłanów (3), homilie do sióstr zakonnych (8),
homilie do alumnów (9), homilie do rodziców alumnów (6),
homilie do młodzieży maturalnej (4), homilie do młodzieży
akademickiej (9), homilie do nauczycieli (2), homilie do dziennikarzy (2) oraz inne homilie stanowe (2).
W części piątej zamieszczono siedem homilii ślubnych spośród kilkudziesięciu wygłoszonych. W wielu przypadkach nie
były one przygotowywane na piśmie, ale mówione pod dyktando
umysłu i serca.
Nieco więcej – chociaż także tylko w niewielkiej liczbie w
stosunku do wypowiedzianych – zachowało się homilii i
przemówień żałobnych. Stanowią one część szóstą prezentowanego tomu. Teksty ich zostały ułożone w trzy sektory. W
pierwszym znajduje się piętnaście homilii pogrzebowych, w
drugim – sześć homilii wygłoszonych na Mszach św. za konkretnych zmarłych i w trzecim – jedenaście przemówień żałobnych, wypowiedzianych najczęściej w czasie pogrzebów.
Ostatni, siódmy dział homilii obecnego tomu stanowią homilie
różne. Zostały one umieszczone w czterech grupach. Pierwsza
obejmuje homilie dożynkowe (2), druga – homilie
patriotyczno-ojczyźniane (4), trzecia – homilie sylwestrowe na
zakończenie roku kalendarzowego (3), czwarta – inne homilie
różne (8).
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Po szkicowym zaprezentowaniu zawartości obecnego, dziesiątego już tomu zachodzi potrzeba udzielenia czytelnikowi
kilku uwag wyjaśniających oraz zaadresowania słów wdzięczności.
Tak jak wcześniejsze, tak i obecny tom zachowuje charakter
dokumentacyjny. Zatem nie znajdziemy w nim homilii koncepcyjnych, ale są to kazania już wygłoszone, co jednak nie
oznacza, że wszystkie one zostały wypowiedziane dokładnie
według zapisanego tekstu. Zresztą autor nie zawsze je czytał, ale
często wyrażał przygotowaną treść innymi słowami.
Uważnego czytelnika mogą zrażać liczne powtórzenia.
Zostały one jednak zachowane, gdyż dana treść była prezentowana w różnych kontekstach, w różnych miejscach i do różnych
słuchaczy.
Raz jeszcze nadmieniam, że sporo homilii wygłoszonych w
czasie mojej trzydziestopięcioletniej służby kapłańskiej nie
trafiło do tego zbioru. Najwięcej spośród kazań, jakie tom ten
dokumentuje, pominięto homilii ślubnych, żałobnych i rozważań na zakończenie roku kalendarzowego. Te ostatnie np. autor
wygłaszał 31 grudnia każdego roku w kościele filialnym w Hucisku, poczynając od roku 1980, a kończąc na 2003. W obecnym
zbiorze znalazły się jedynie trzy (z lat: 1993, 2000 i 2002).
Pragnę też oznajmić, że niektóre homilie zamieszczone w
tym tomie były już drukowane we „Wrocławskim Przeglądzie
Teologicznym”, w „Biuletynie Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, we „Wrocławskich Wiadomościach
Kościelnych” czy w innych periodykach kościelno-religijnych.
Była to jednak niewielka ich część.
Chcę też zaznaczyć, że obecny tom zamyka prezentację
homilii z okresu mojej posługi w archidiecezji wrocławskiej,
a więc do czasu przyjęcia święceń biskupich i podjęcia posługi
biskupa świdnickiego. W prywatnym archiwum pozostały z
tego okresu jedynie rozważania rekolekcyjne w kilku wersjach i kazania pasyjne. Może będzie okazja kiedyś je włączyć
do jakiegoś przyszłego zbioru materiałów homiletycznych.
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Na koniec pragnę podziękować osobom, które pomogły mi w
wydaniu tego tomu. Są to głównie trzy osoby. Pierwszą z nich
jest pani Mirosława Zmysłowska, redaktor techniczny tego
tomu. Jej dziękuję za dokonanie składu komputerowego. Pani
Aleksandrze Kowal dziękuję za podjęcie się trudu korekty tekstu, zaś panu prof. dr. hab. Andrzejowi Batorowi, memu doktorowi, a dziś pracownikowi naukowo-artystycznemu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wyrażam słowa wdzięczności za projekt i wykonanie okładki.
Tom obecny nosi datę roku 2005. Jest to rok odejścia od nas
sługi Bożego Jana Pawła II i przejęcia steru Łodzi Piotrowej
przez ks. kard. Józefa Ratzingera jako papieża Benedykta XVI.
Nowemu Ojcu Świętemu, Benedyktowi XVI, na progu Jego
pontyfikatu dedykuję ten tom. Opatrzność Boża pozwoliła mi
być promotorem Jego doktoratu honoris causa na Papieskim
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (27 X 2000). Wszyscy
życzymy nowemu Piotrowi naszych czasów obfitości Bożych
łask, darów Ducha Świętego w posłudze apostolskiej dla dobra
Kościoła i świata. Ad multos annos.
Świdnica, 29 czerwca 2005 r., w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
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I. HOMILIE EKUMENICZNE

Nawracanie się ku jedności
Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

1. Wartość jedności
W dzisiejszej liturgii słowa Bóg wzywa nas do nawrócenia.
Do pokuty i nawrócenia wzywał kiedyś Niniwitów prorok
Jonasz. Mieszkańcy posłuchali, podjęli pokutę. Ocalili przez to
samych siebie i swoje rodzinne miasto. Chrystus rozpoczął
swoje nauczanie od wezwania: „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię” (Mk l,15b). W dzisiejszą niedzielę, przypadającą w
Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan,
zaaplikujmy do wezwanie Chrystusa do potrzeby naszego
nawracania się ku jedności, gdyż jedność jest drugim imieniem
miłości.
Jednym z najsilniejszych i najczęstszych pragnień w naszym
życiu jest pragnienie jedności. Jedność między ludźmi jest
zawsze źródłem spokoju, ładu, zadowolenia, dobrego samopoczucia. Ludzie czasem mówią: „gdzie jedność włada, tam
szczęście wpada”; „w jedności nasza siła”. „Razem, młodzi
przyjaciele” – wołał niegdyś w Odzie do młodości nasz narodowy wieszcz.
Jest ci dobrze, jeśli jesteś jedno z twoim mężem, z twoją
żoną. Jesteś szczęśliwa, gdy cię mąż rozumie, gdy spojrzy na
ciebie łagodnie, z uznaniem, nawet wówczas gdy coś ci nie
wyjdzie. Jest ci miło, gdy twoje dzieci podzielają twoje poglą13

dy, gdy podobnie jak ty myślą, podobnie patrzą na świat i podobnie postępują. Czujesz się dobrze, gdy jeden duch i jedno
serce panuje w twoim zakładzie pracy, gdzie spędzasz przecież
część swojego życia. Czujesz się spokojniejszy, gdy w radiu i w
telewizji spotykasz się z poglądami, które ci odpowiadają, które
uważasz za prawdziwe i słuszne.
Jedność to wielka sprawa. Wielcy filozofowie naszej kultury
zachodnioeuropejskiej wskazywali na wysoki walor jedności.
Platon umieszczał ideę jedności na szczycie wszystkich idei.
Podobnie Plotyn mówił, że to, co najdoskonalsze i najwartościowsze, musi być czymś jednym w sobie. Z tej doskonałej prajedni wszystko się wywodzi. W historii narodów i społeczeństw zdawano sobie sprawę z wartości jedności, dlatego też
troska o jedność wchodziła często do programów życia narodów.
W jedności zawsze widziano siłę. Wbrew tym wszystkim
pragnieniom i tęsknotom świat był, jest i chyba jeszcze długo
będzie rozbity, podzielony.
2. Bolesne skutki braku jedności
Ludzie boleją i często wylewają łzy, gdy braknie jedności,
szczególnie w najbliższym otoczeniu. Chyba cię o tym nie
muszę przekonywać. Ty sam wiesz, co to znaczy brak jedności.
Ileż ludzi dzisiaj cierpi w rozbitych małżeństwach i rodzinach.
Jakże trudno żyć z człowiekiem w tym samym mieszkaniu, który
żyje innymi sprawami, który ma wieczne pretensje. Jak się czują
te dzieci, które patrzą na awantury swoich rodziców? Kto ukoi
ich ból, gdy muszą przeżyć rozejście się taty i mamy? Ten brak
jedności bardzo boli. Ale nie tylko ten. Bardzo boli brak jedności
w narodzie. Jakże czujesz się dziś, Polsko, nasza kochana,
udręczona Ojczyzno? Dlaczego twoi synowie i córki się
poróżnili i tak trudno im dojść do porozumienia, do jedności?
Czyżby nie było w naszym ojczystym domu miejsca dla
wszystkich Polaków i Polek?
I jeszcze jeden brak jedności nas boli – boli nas brak jedności w Kościele Chrystusowym. Jezus przyszedł na ten świat –
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jak mówi św. Jan – „aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w
jedno” (J 11,52). Dlatego modlił się przed męką: „Ojcze święty,
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My
stanowili jedno” (J 17,11b). To życzenie Jezusa do dziś nie
zostało spełnione. Rodzina chrześcijańska podzieliła się na różne
rozłamy – i to jest też ból całego Kościoła.
3. Wezwani do budowania jedności
Wobec tych wszystkich faktów w Tygodniu Ekumenicznym
trzeba nam podjąć pytanie: W czym możemy się przyczynić do
dzieła jednoczenia naszych rodzin, naszego Kościoła i świata?,
gdyż zadanie Chrystusa jest dziś naszym zadaniem – zadanie
jednoczenia. To my, chrześcijanie katolicy, winniśmy jednoczyć, a nie dzielić.
Na jakich obszarach, w jakich dziedzinach możemy to dzieło
jednoczenia urzeczywistnić?
Po pierwsze, dbajmy najpierw o jedność naszego wnętrza.
Nie wolno nam łamać naszego sumienia przez grzech. Każdy
grzech niszczy w nas jedność. Człowiekowi potrzebna jest jakaś
ciągła wewnętrzna integracja, ciągłe dopasowywanie swego
myślenia i postępowania do zasad Ewangelii. Czasem są potrzebne jakieś wewnętrzne stresy, konflikty, ale trzeba je umiejętnie rozwiązywać.
Po drugie, zabiegajmy o prawdziwą jedność z drugim człowiekiem. Spróbuj na nowo, ojcze, matko, żono, mężu, spróbuj
być zawsze jedno z twoją żoną, matką, mężem, ojcem, bratem,
siostrą. Ty dobrze wiesz, że to nie jest takie proste. Ale nie
tłumacz się i nie mów: to niemożliwe. To jest możliwe. To
naprawdę od ciebie zależy. Nie mów: to ona ma się zmienić, to
on powinien być inny. Zacznij reformę od siebie, a nie od drugich. Zobaczysz, że się zmieni na lepsze. Wyciągnij rękę,
uśmiechnij się do kolegi, do koleżanki w pracy, nawet do tych
osób, którzy są ci nieżyczliwe. Jezus każe ci wszystkich kochać:
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy
was prześladują” (Mt 5,44).
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Po trzecie, dbajmy o jedność naszego narodu. Nie dzielmy,
nie podjudzajmy, nie przeklinajmy. Nie tędy droga do jedności.
Szukajmy konstruktywnego dialogu. Łączmy, scalajmy.
Odpowiesz mi może w tym miejscu: co ja mogę zrobić, jestem
małym pionkiem, ja się nie liczę. Zresztą, dzisiaj nie wolno i
niebezpiecznie politykować. Owszem, może tak, ale jedno jest
ważne: abyśmy w intencji jedności składali dar żarliwej
modlitwy. Nie zawsze chyba warto wiele mówić. Popatrz na
Chrystusa. Był czas, kiedy nauczał, wygłaszał piękne przypowieści. Ukazywał ludziom drogę życia. Ale nadszedł czas, kiedy
przestał mówić. Dał się związać i przybić do krzyża. Głosił
Ewangelię swoim milczeniem i cierpieniem. Dlatego i nam
trzeba dziś więcej niż kiedy indziej klękać przed krzyżem, spoglądać ufnie w stronę Matki Bożej. Ojciec św. przypomina nam,
że nie ma problemu, którego nie można by rozwiązać na klęczkach. Trzeba więc gadanie i dyskutowanie zamienić w modlitwę.
Taki jest nakaz chwili. Trzeba w to wierzyć, że tym właśnie
możemy wiele pomóc w dziele jednoczenia naszego narodu w
kierunku zgody i dobra.
Po czwarte, fundamentem tych wszystkich wysiłków o jedność naszych rodzin, naszego narodu, Kościoła, ludzkości niech
będzie nasza troska o jedność każdego z nas z Bogiem. Autentyczna jedność z Bogiem będzie ostoją jedności między nami.
Chryste, nasz Mistrzu, nasza Drogo, Prawdo i Zycie! Ty, który
umarłeś na krzyżu, aby nas zjednoczyć w jedną rodzinę dzieci
Bożych, przez tę dzisiejszą świętą Ofiarę, w której
uczestniczymy, zjednocz nas w jedno. Umacniaj jedność
swojego Kościoła, naszej Ojczyzny i całej ludzkości. Amen.
Zgorzelec, par. pw. św. Bonifacego, 24 stycznia 1982 r.
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Powołani do jednoczenia
Ga 3,26-29; Mt 28,18-20

1. Ważne polecenie Chrystusa

Jesteśmy już którymś, bardzo dalekim pokoleniem z rzędu,
do którego Chrystus kieruje swoje posłanie ewangeliczne:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20a). Zadanie zawarte w tych słowach otrzymały wszystkie pokolenia chrześcijan. Otrzymali je kiedyś pierwsi uczniowie w czasie zjawienia
się Chrystusa Zmartwychwstałego. Potem otrzymali to
polecenie ich następcy i całe historyczne pokolenia uczniów
Chrystusowych. Dzisiaj my czujemy się adresatami tego orędzia. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20a).
Zadanie głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu św. jest w
pewnym sensie niczym innym jak gromadzeniem i jednoczeniem ludzi wokół osoby Jezusa Chrystusa. Jest to, innymi
słowy, budowanie tu na ziemi jednej rodziny dzieci Bożych.
Budowanie tej rodziny rozpoczął sam Chrystus swoim słowem i
swoimi czynami zbawczymi. Św. Jan zanotował w Ewangelii, że
„Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także po
to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 1
l,51b-52). A zatem dzieło budowania jedności rodziny ludzkiej
zostało już dawno rozpoczęte. Było potem podjęte, przez
wszystkie pokolenia chrześcijan. Prowadzi się je też i dzisiaj.
2. Przyczyny braku jedności

Patrząc z perspektywy czasu na to budowane dzieło, pytamy się z niepokojem, dlaczego to budowanie jedności jest jakby
nieskuteczne, bo oto świat był i jest rozbity, cierpi na brak jed17

ności. Co więcej, sami budowniczowie rodziny dzieci Bożych,
chrześcijanie, są między sobą poróżnieni, skłóceni. Okładali się
w historii klątwami, ekskomunikami. Dlaczego tak jest? Dlatego, bo w tym budowaniu jedności serwują nie tylko miłość – a
więc nie tylko to główne spoiwo, cement – ale wplatają w to
budowanie także grzech, własny grzech egoizmu, pychy, a czasem nienawiści. Po prostu ludzie zaproszeni i powołani do budowania jedności sami nie tkwią głęboko w Chrystusie i jeśli nie
szukają w tym budowaniu tego, czego szukał Chrystus, budowniczowie ci budują nietrwale, czasem w ogóle nie budują,
ale rozwalają, rozdzierają nawet to, co inni zdołali zbudować.
3. Nasze zadania na rzecz umacniania jedności
Dziś, w Tygodniu Ekumenicznym, na świętej liturgii, w kościele ekumenicznych spotkań i modlitw – dziś, gdy otrzymujemy tu od Chrystusa polecenie głoszenia Ewangelii i udzielania
chrztu, czyli polecenie budowania wspólnoty dzieci Bożych –
chcemy sobie na nowo uwypuklić, jakie zadania zlecił nam Bóg
i jak je należy realizować. Najpierw wskażmy, że wezwanie do
budowania jedności wśród ludzi jest wezwaniem do budowania
wysokiej wartości. Jedność – to bardzo wielka bytowa wartość.
Jedność między ludźmi jest zawsze źródłem pokoju i ładu,
przynosi poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa.
Już filozofowie greccy wskazywali na wielką wartość jedności. Platon np. wśród boskiego świata idei na pierwszym
planie umieścił ideę dobra, które jest zarazem ideą jedności.
Podobnie i Plotyn w III wieku po Chrystusie na czele hierarchii bytów umieścił byt pierwszy, który nazwał jednością, prajednią. Jedność jest jego zdaniem najważniejszym przymiotem bytu pierwszego, najdoskonalszego. Wszystko to, czemu
brakuje jedności, jest niedoskonałe. W najnowszej filozofii cechę jedności na powrót uwydatnił francuski myśliciel o. Pierre
Teilhard de Chardin. Głosił tezę, że świat poprzez nadzieję,
która polega na jednoczeniu rozproszonych elementów, zmierza ku Bogu – ku absolutnej jedności. Motorem zaś tego jed18

noczenia jest miłość. Na wysoką rangę jedności wskazują także
ludowe powiedzenia: „gdzie jedność włada, tam szczęście
wpada”; „w jedności nasza siła, nasze zwycięstwo”. Mickiewicz
zaś wołał w Odzie do młodości-. „Razem, młodzi przyjaciele”.
Jakże wiele tracimy, jakże jesteśmy nieszczęśliwi, gdy nam
dokucza brak jedności. Cierpimy, gdy jesteśmy wewnętrznie
rozbici. Cierpimy i jesteśmy nieszczęśliwi, gdy jesteśmy
członkami poróżnionych rodzin. Ileż łez wylewają matki, żony,
staruszkowie, dzieci, gdy żyją w rozbitych rodzinach. Ileż cierpienia niosą także rozbite zakłady pracy. Cierpimy, gdy nie ma
jedności w narodzie. Często jej brak prowadził do upadku państwowości. Sami tego w historii doświadczyliśmy. Z powodu
braku jedności w narodzie cierpimy i dziś. Wszyscy godzimy się
z tym stwierdzeniem, że w narodzie rozbitym i poróżnionym
trudno żyć. Cierpimy także i bolejemy nad brakiem jedności
między narodami. Zwykle wojny światowe są wyraźną manifestacją braku tej jedności między różnymi ludami. Cierpimy
także z powodu braku jedności w Kościele, w chrześcijaństwie.
W obliczu tego, co powiedzieliśmy, uświadamiamy sobie, jak
wielkie i błogosławione zadanie zlecił nam Syn Boży, Jezus
Chrystus, wzywając nas do budowania jedności wśród ludzi,
poprzez głoszenie Ewangelii i udzielanie chrztu św. Nic tak nie
może zjednoczyć ludzi w jedno jak osoba Jezusa Chrystusa, jak
silna, autentyczna wiara w Syna Bożego. Sw. Paweł dziś to nam
podkreślał w pierwszym czytaniu: „Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma
już mężczyzny ani niewiasty, wszyscy bowiem jesteście kimś
jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28). Pomyślmy pod koniec
na nowo – tu przed Chrystusem – jak każdy z nas dziś, w
konkretnych warunkach, w których toczy się nasze życie, buduje
rodzinę dzieci Bożych, czyli jak przyczynia się do jednoczenia
Kościoła i świata.
Pierwsza forma budowania jedności Kościoła w świecie to
nasza modlitwa. Wierzmy w skuteczność modlitwy. Przykład
dał nam sam Chrystus.
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Druga forma budowania jedności to troska o jedność naszego
wnętrza, czyli budowanie jedności w sobie. Postępuj, bracie,
siostro, zawsze zgodnie z głosem twojego sumienia. Sw. Paweł
pouczał, że co nie jest z przekonania, jest grzechem. Słuchaj
zatem pilnie głosu Pana w twoim sumieniu. Poznaj Boże słowo i
idź zawsze za głosem sumienia. Myśl tak i postępuj, jak mówi ci
sumienie, ukształtowane przez Boże prawo.
Trzecia forma budowania jedności to budowanie jedności w
twoim otoczeniu, w rodzinie, w zakładzie pracy, w sąsiedztwie, w
seminarium, w parafii. Spróbuj zatem być jedno z twoim bratem,
siostrą, matką, ojcem, kierownikiem, podwładnym, przełożonym.
I powiem ci, że to budowanie będzie ci bardziej wychodziło, gdy
nie będziesz rozpoczynał reformy od innych, ale od siebie.
Dlatego nie mów: to on ma się zmienić, to ona winna się zmienić.
Zaczynaj reformę od siebie. To ja mam się zmienić. Zobaczysz, że
zmieni się wówczas na lepiej. Nawet do osób tobie nieżyczliwych
wychodź pierwszy z inicjatywą. Pokaż, że zrozumiałeś słowa
Chrystusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują” (Mt 5,44).
Przez te trzy formy budowania jedności możemy przyczynić się do budowania jedności w Kościele, w narodzie i w świecie. To są te cegiełki, które każdy z was może dokładać do
dzieła budowania rodziny dzieci Bożych w narodzie i w świecie. Fundamentem zaś tego budowania jedności we wskazanych obszarach jest nasza osobista wewnętrzna jedność z Bogiem. Autentyczna jedność z Bogiem była, jest i będzie ostoją
jedności między nami w Kościele, w narodzie i w świecie. Dlatego też tę jedność ciągle odnawiajmy. Niech to nasze dzisiejsze bycie w jedności z Bogiem, bycie w jedności tu na liturgii
uzdolni nas do budowania jedności w naszych środowiskach.
Niech Chrystus Pan sam prowadzi swoich wyznawców ku jedności i niech nas uzdolni do budowania jedności tam, gdzie nas
stąd roześle. Amen.
Wrocław, kościół pw. św. Wojciecha (oo. Dominikanów), 24 stycznia 1985 r.
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Świadkowie godności ludzkiej wobec pogardy
człowieka
Rdz 1,1-28; Łk 10,25-37

1. Wielkość i godność człowieka ogłoszona w dniu stworzenia
Słowo Boże, które przyjęliśmy z odczytanych przed chwilą
tekstów biblijnych, kieruje naszą uwagę na tajemnicę człowieka.
Wskazuje na jego wyjątkową wielkość i godność. W pierwszym
czytaniu autor biblijny prowadzi naszą myśl ku samym
początkom czasu, do dnia stworzenia świata oraz człowieka i
przypomina, że ten dom, któremu na imię świat, wyszedł z rąk
Boga, jest przeto domem Bożym, przez Boga na początku zbudowanym, stworzonym. Ten sam Bóg przyozdobił go bogatą
roślinnością i istotami żyjącymi w powietrzu, w wodzie i na
ziemi. I oto ten świat wydał się tak piękny, że sam Bóg zapragnął
być jego mieszkańcem. Najpierw zamieszkał w nim w jakiś
sposób w istocie do siebie podobnej. Stworzył człowieka na
swój obraz i podobieństwo. W jego wnętrze złożył cząstkę
Bożego jestestwa. Obdarzył go duchem zdolnym do myślenia,
do kochania i do wolnego wyboru. A więc duch, który z natury
swojej miał być mieszkańcem nieba, został umieszczony na
ziemi, aby ożywiać i uświęcać materię, aby tu na ziemi być
obrazem Boga, aby w jakimś stopniu reprezentować Boga
Stwórcę wobec całego stworzenia, aby to stworzenie czynić
sobie poddanym.
Oto właściwa godność i wielkość człowieka, wielkość wyrastająca z faktu podobieństwa do Boga; wielkość, która zajaśniała już tak wyraźnie w dniu stworzenia.
Tę wielkość i godność człowieka rozpoznał psalmista Pański,
gdy pytał i oznajmiał: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go
niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go
uwieńczyłeś” (Ps 8,5-6).
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2. Wielkość i godność człowieka w oczach filozofów
Wielkość i godność człowieka rozpoznało w dziejach wielu
ludzi. Rozpoznali ją nie tylko ci, którym dane było usłyszeć
Boga mówiącego przez karty Pisma Świętego, ale także ci,
którzy pokornie i wytrwale szukali prawdy, szukali uczciwie
pogłębionej prawdy o człowieku. O tej wysokiej godności ludzkiej wiedział już wielki Platon, gdy nazwał go rośliną przesadzoną z boskiego, doskonałego, niezmiennego świata idei tu, na
ten niedoskonały, zmienny świat ziemski. Wiedzieli o niej
mistrzowie średniowiecza, gdy uczyli, że człowiek jest syntezą
ducha i materii, że jest ogniwem spinającym świat niewidzialnego ducha z widzialnym światem materii.
Tę wyjątkową wielkość i godność osoby ludzkiej znał Błażej
Pascal, gdy nazwał człowieka trzciną myślącą i gdy mówił: „Ale
gdyby nawet wszechświat go [człowieka] zmiażdżył, człowiek
byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija,
ponieważ wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma
nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym. Cała nasza godność
spoczywa tedy w myśleniu”1.
Tę wielkość i godność człowieka wśród otaczającego świata
dobrze odczytywali i odczytują czasem ludzie prości, ludzie o
szczerym sercu i zdrowym rozsądku.
Przenieśmy się na chwilę do Zakopanego i przysłuchajmy się
rozmowie dwóch górali na Gubałówce:
- Zobaczcie, baco, jakie piękne góry! Zobaczcie, jak lśnią w
słońcu przed nami Czerwone Wierchy. Zobaczcie, one ciągle
takie same, ciągle młode i świeże. A oto my się starzejemy.
Kiedyś brykaliśmy po tych halach za owieczkami, a dzisiaj nasze
twarze i dłonie poorały się bruzdami. Zobaczcie, straciliśmy
naszą młodzieńczą urodę, piękność i siłę. A oto nasze Czerwone
Wierchy – zawsze młode i piękne. Słuchajcie no, to może byśmy
się z nimi zamienili?

1

B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1972, s. 117-118.
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– Oj nie! – pada odpowiedź.
– Dlaczego nie?
– Bo Czerwone Wierchy nic nie wiedzą o swojej wielkości, trwałości i piękności, a my wiemy o naszej małości i
przemijalności.
Oto jakże trafne odczytanie prawdy o wielkości i godności
człowieka przez ludzi prostych.
3. Wielkość i godność człowieka ogłoszona przez Chrystusa
Ta prawda o wielkości i godności człowieka, objawiona już w
dniu stworzenia i odczytywana potem w trudzie poznawczym
przez wielu myślicieli, zajaśniała nowym światłem, gdy nad
Grotą Betlejemską 1986 lat temu zabłysła gwiazda, gwiazda
zwiastująca przybycie na ziemię Syna Bożego, mieszkańca
niebios. W Betlejem Bóg stał się prawdziwym, widzialnym
mieszkańcem ziemi. Przyoblekł się w nasze ludzkie ciało, wziął
na siebie całą biedę i dolę człowieczego losu. I przez to jakby
ogłosił: człowieku, jakże wielki jesteś; jakże wysoka jest twoja
godność, skoro przychodzę, by jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek zamieszkać z tobą na ziemi, by stać się twoim
bratem w człowieczeństwie. Oto jakże masz wielką wartość,
skoro za ciebie idę na krzyż, wyniszczam siebie, staję się i okazuję prawdziwym Synem Człowieczym, bezsilnym synem tej
ziemi, aby cię uczynić synem Bożym, synem i mieszkańcem
nieba. Oto przychodzę do ciebie, abyś na nowo odkrył i przyjął
tę prawdę, że jesteś do mnie podobny, że mój obraz nosisz w
sobie, że masz miejsce przy mnie na wieki w niebie.
To jest owa radosna dla nas pieśń Nocy Betlejemskiej, a także
pieśń Nocy Wielkiej, Nocy Zmartwychwstania, których melodii
nie wolno nam nigdy zapomnieć. W tych melodiach
rozbrzmiewa nie tylko miłość Boża, ale i prawda o wartości
i godności człowieka. Jednakże między tymi dwoma nocami,
między Nocą Betlejemską i Nocą Zmartwychwstania, których
wymowa jest w istocie niepojęta, wiele się na ziemi wydarzyło. Wydarzyło się szczególnie wiele w Galilei i Judei – tam
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gdzie urzeczywistniało się życie ziemskie Syna Bożego. Tam
właśnie wcielony Syn Boży przemierzał miasta i wioski i pokazywał ludziom drogę życia. Uczył w drugim człowieku widzieć
brata, widzieć godność człowieka, godność dziecka Bożego.
Dziś ten sam Jezus Chrystus, żyjący wśród nas już na inny
sposób, w swoim ewangelicznym opowiadaniu zaprowadził nas
na drogę z Jerozolimy do Jerycha, by pokazać nam napadniętego, pobitego, znieważonego człowieka. Człowieka tego
wielu mija. Mijający go nie widzą w nim wartości. Ale oto
przechodzi człowiek, który ma inne oczy i inne serce; człowiek,
który dojrzał człowieka, który od razu odkrył jego wartość i
godność. Zatrzymuje się i staje się dla niego darem.
Chrystus, kończąc to opowiadanie, każe się nam utożsamiać z
owym dobrym Samarytaninem. Droga z Jerozolimy do Jerycha
się wydłużyła; wydłużyła się przez dzieje aż do naszych czasów.
Dziś drogą tą kroczy cały współczesny świat, kroczy także nasze
dzisiejsze chrześcijaństwo. Na tej drodze – podobnie jak ongiś –
napada się na ludzi, depcze się ich godność. Na tej drodze są
ludzie, którzy gardzą człowiekiem, którzy go krzyżują, a czasem
zabijają. Znamy pogardę człowieka w Oświęcimiu, w Majdanku
i innych obozach na świecie. Znamy pogardę człowieka u
współczesnych terrorystów, zamachowców, zbójów różnego
rodzaju. Znamy pogardę dla człowieka nienarodzonego. Znamy
pogardę dla człowieka już nieprodukującego, schorowanego, z
którego już nie ma materialnej korzyści. Znamy pogardę dla
człowieka inaczej myślącego.
W obliczu tego, co dzieje się na drodze współczesnego życia,
pytamy z bólem: Człowieku! dlaczego napadasz? dlaczego
strzelasz? dlaczego twemu dziecku nie pozwolisz ujrzeć światła
dziennego? dlaczego mordujesz? dlaczego dokuczasz?
dlaczego nienawidzisz? co robisz? czy się zapomniałeś? czy
zapomniałeś, kim naprawdę jesteś? Oto zobacz: żaden dziki
zwierz nie wydrapuje sobie pazurem płodu ze swego łona!
A ty, co robisz?... Oto zobacz: żaden gatunek w przyrodzie
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nie zna w swoim obrębie takiego niszczenia, jakiego ty w historii dokonywałeś i dziś dokonujesz! Człowieku, zapomniałeś, kim jesteś! zapomniałeś o swojej godności; zapomniałeś, że
jesteś z Bożego rodu.
Oto zdążamy drogą do Jerycha, drogą współczesnego życia.
Ta droga wiedzie dzisiaj przez twój dom, przez zakład pracy. Ta
droga wiedzie tędy, którędy w swoim codziennym życiu
podążasz. Na tej drodze spotykasz pobitych, znieważonych,
pokrzywdzonych, cierpiących.
Chrześcijaninie, uczniu Jezusa Chrystusa! Pytam cię: do kogo
jesteś podobny na tej drodze? Jeśli już nie bijesz, nie krzywdzisz,
nie napadasz, to odpowiedz sobie: jakie masz oczy? Czy masz
oczy lewity i kapłana starego zakonu, czy oczy dobrego
Samarytanina? Wiedz, że Jezus w swoim opowiadaniu tylko tego
ostatniego usprawiedliwił.
„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8) – powiedział do nas
Zmartwychwstały Pan. Te słowa obraliśmy w tym roku za hasło
Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Autentyczne wypełnianie tych słów prowadzi bowiem do
jedności chrześcijaństwa. „Będziecie moimi świadkami” – a tego
wieczoru dodajmy: świadkami godności ludzkiej wobec pogardy
człowieka. „A Jezus mu odpowiedział: «Idź, i ty czyń
podobnie!»„ (Łk 10,37). Amen.
Wrocław, kościół ewangelicko-augsburski, 26 stycznia 1986 r.
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Postawa dziecka drogą do jedności
Jr 23,5-6; Mt 18,1-5

1. Ponowne wezwanie do budowania jedności
Coroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan wyostrza naszą myśl na bolesny fakt rozbicia świata i
Kościoła. Świat dzisiejszy, a w nim także Chrystusowy Kościół
choruje od dawna na brak jedności. Każda choroba niesie ze
sobą jakieś cierpienie. Choroba rozbicia też niesie ból i
nieszczęście. Oto cierpią narody prowadzące ze sobą wojny.
Słabe i niespokojne są państwa wewnętrznie rozbite. Udręczeni i
nieszczęśliwi są ludzie żyjący w skłóconych i rozbitych
rodzinach. Boleją chrześcijanie, że jeden jest Bóg i jeden
Zbawiciel, Jezus Chrystus – a oni są między sobą tak zasadniczo
poróżnieni.
Jest nam wszystkim źle trwać w tym rozbiciu. Dlatego w naszym utrapieniu wołamy do Pana niebios, jednego i jedynego
Boga, Ojca nas wszystkich, o dar jedności dla ludzi, szczególnie
zaś dla wszystkich wyznawców Chrystusa. On to przyszedł na
ziemię, aby dokonać dzieła jednoczenia, aby zjednoczyć człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. W imię tego zjednoczenia
wycierpiał mękę i poniósł śmierć krzyżową. W Janowej Ewangelii czytamy: „Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród,
ale także po to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w
jedno” (J 11,52). Ale Jezus nie tylko jednoczył ludzi, nie tylko
umarł w intencji zjednoczenia ludzkości z Bogiem i między
sobą, nie tylko modlił się o jedność swoich uczniów, ale także
pokazał drogę do jedności. Ta droga ma wiele imion. Znamy
dobrze te imiona. Jest to droga miłości, przebaczenia, służby. W
dzisiejszej perykopie ewangelicznej droga ta zwie się „stawaniem się jak dzieci”. „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest
największy w królestwie niebieskim” (Mt 18,3-4).
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Tak oto została określona przez Pana droga wiodąca do królestwa niebieskiego, która jest zarazem drogą do jedności, gdyż
być w królestwie niebieskim, to znaczy być w jedności z Bogiem
i człowiekiem.
2. Co to znaczy: stawać się dzieckiem?

Zatem musimy dzisiejszego wieczoru zapytać: Co to znaczy:
stać się dzieckiem? Poszukajmy odpowiedzi... Najpierw
wykluczmy z góry powrót do dzieciństwa w sensie czasowym,
fizycznym. Jest to niemożliwe. Zycie ludzkie przecież się nie
wraca, nie powtarza. „Nasze lata przemijają jak trawa, a Ty,
Boże, trwasz na wieki” – śpiewamy w jutrzni żałobnej. Owszem
można powrócić i powracamy czasem do lat dzieciństwa w
naszych wspomnieniach i za każdym powrotem odkrywamy, że
był to dla nas kraj bardzo szczęśliwy. Nie o taki jednak powrót
chodzi w tekście ewangelicznym.
Do dzieciństwa możliwy jest powrót duchowy, w sensie
przyjmowania postawy dziecka wobec całej rzeczywistości.
Człowiek dorosły może w płaszczyźnie ogólnożyciowej stawać
się jak dziecko – nie dosłownie dzieckiem, ale jak dziecko!
Co to jednak znaczy konkretnie: jak dziecko? Jakie charakterystyczne rysy ma postawa dziecka? Nie dajmy się zwieść
taniej psychologii i potocznym uproszczeniom. Nie idzie tu o
często sugerowaną niewinność dziecka. Dziecko, które już choć
trochę używa rozumu i ma jakieś poczucie wolności, nie jest
niewinne. Przecież popełnia drobne grzechy. Jest od początku
zranione grzechem pierworodnym. Dlatego potrzebuje
nawracania się. Stąd też przywołujmy dzieci do konfesjonałów.
Inne przeto cechy dziecka trzeba odkryć, żeby je odwzorowywać
w życiu nas dorosłych.
3. Przymioty dziecka warunkujące budowanie jedności

Te cechy charakterystyczne postawy dziecka sprowadźmy
do trzech następujących: prostota, bezwarunkowe zawierzenie
innym (zwłaszcza osobom kochanym) i brak przeszłości.
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Cecha pierwsza: prostota, czyli pokora – pokora wobec otaczającej rzeczywistości. Ta pokora jest uznaniem wartości innych. Wyrazem jest stawianie pytań, wyrażanie próśb, zdumienie, zdziwienie, radość, respekt dla otoczenia. Zauważmy: to
właśnie dziecko czuje się wobec drugich, szczególnie wobec
starszych, słabe, mało znaczące, uniżone, zależne. Dlatego
często pyta, prosi, cieszy się nawet najmniejszą rzeczą. Ma
postawę prostoty, uniżenie wobec świata, ludzi i rzeczy. Stąd też
Chrystus mówi: „Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest
największy w królestwie niebieskim” (Mt 18,4).
Zatem tylko ludzie zdolni do uniżenia osiągają królestwo
niebieskie. Tylko tacy są w stanie budować jedność. To oni są
pokorni wobec Boga, wobec człowieka, wobec świata. Mają
szacunek dla tajemnicy. Widzą wartość w każdym człowieku.
Widzą różne ograniczenia w tym świecie.
Popatrzmy na historię i zauważmy: gdyby więcej pokory i
prostoty mieli wielcy reformatorzy: Luter, Kalwin, patriarcha
Konstantynopola, niektórzy papieże, biskupi, teologowie, to
Kościół z pewnością nie byłby tak głęboko podzielony. To
niewierność Ewangelii i pycha ludzi podzieliły chrześcijaństwo.
Wyniosłość, pycha bowiem zawsze dzieli, rozbija, oddala, a
pokora i prostota jednoczy, buduje, zbliża.
Druga cecha dziecka: zdolność do bezwarunkowego zawierzenia. Dziecko bierze wszystko na serio. Nawet to, co jest
opowiadane w bajkach, bierze jako realne. Dziecko nie kombinuje, nie jest podstępne, jest prostolinijne. Dziecko wierzy i ufa
starszym, szczególnie tym, których kocha i którzy je kochają.
Przyjmuje wielkodusznie prawdę słów swoich bliskich. Wie
bowiem, że np. matka w pole nigdy nie wyprowadzi.
Człowiek dorosły mający tę cechę dziecka będzie ufał bezgranicznie Bogu. Pójdzie wszędzie tam, dokąd go Bóg poprowadzi. Czasem nie będzie wiedział, dlaczego tak się stało, jak
to się stało. W ciemności wyciągnie jednak – tak jak dziecko –
rękę ku tej Osobie, która zawsze kocha, i powie „bądź wola
Twoja”. Panie Boże, Ty masz zawsze rację, „Ty masz słowa
28

życia wiecznego” (J 6,68b). Zatem człowiek ufający bezgranicznie Bogu, ufający także w analogicznym stopniu drugiemu
człowiekowi, jest budowniczym jedności.
Trzecia cecha dziecka: brak przeszłości. Dziecko nie ma
przeszłości albo mają bardzo krótką. Zatem nie ciąży na nim
ciężar grzechów, ciężar doświadczonych, przebytych porażek,
niepowodzeń, zawodów, błędów. Dziecko jest całą istotą obecne
w teraźniejszości i jest wychylone w przyszłość.
A człowiek dorosły?... Wiemy, jak czasem uginamy się pod
ciężarem grzesznej przeszłości. Niekiedy przychodzi myśl:
może by to jeszcze powtórzyć? Ja z tego chyba już nie wyjdę.
Tak się przyzwyczaiłem i chyba tak to już zostanie. Z takiej postawy trzeba się uwalniać. Grzeszna przeszłość nie może panować i ciążyć nad nami. Trzeba zatem i na tym polu stać się jak
dziecko. Ale jak to zrobić? Trzeba zakrywać przeszłość Bożym
miłosierdziem i każdego dnia zaczynać od nowa; z tego, co minęło, wydobywać tylko dobro i na nim budować dalej, pomnażać
to dobro. Natomiast nie powinno się być niewolnikiem,
słuchaczem, widzem, obserwatorem grzesznej przeszłości.
By zatem podążać w kierunku królestwa Bożego i przybliżać
godzinę zjednoczenia Kościoła, trzeba – na wzór dziecka – być
wychylonym w przyszłość. Trzeba zapominać o błędach,
urazach i grzechach przeszłości. Nie wolno rozjątrzać dawnych
ran, a budowę podjąć na filarach dobra.
Wdzięczni Panu za dzisiejsze ewangeliczne wezwanie, za to
przypomnienie drogi do jedności jako drogi przyjmowania
postawy dziecka, wdzięczni za to, przyjmijmy Go dziś w tym
zimowym czasie w tym chłodnym kościele z prawdziwie gorącym sercem i umysłem. I w tym osobowym spotkaniu z Nim
prośmy, aby udzielił nam wszystkim tu zgromadzonym i
wszystkim synom i córkom Kościoła ducha i postawy dziecka,
byśmy przez to stawali się coraz lepszymi apostołami jedności.
Amen.
Wrocław, kościół pw. św. Wojciecha (oo. Dominikanów), 22 stycznia 1987 r.
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Budować wspólnotę, jedno ciało w Chrystusie
Rz 12,1-13; Łk 6,20-26

1. W maryjnej świątyni razem przed tym samym Bogiem

Dobrze się stało, że w ramach trwającego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przybyliśmy tutaj,
do tej wiekowej maryjnej świątyni i wspólnoty.
Tu, w tych murach przesiąkniętych modlitwą wieków,
wznosimy dziś wspólnie z przedstawicielami różnych wyznań
chrześcijańskich modlitwę do Ojca niebieskiego przez Chrystusa, naszego Zbawiciela, w Duchu Świętym. Jest to modlitwa
uwielbienia i dziękczynienia za to, że coraz lepiej rozumiemy
potrzebę zjednoczenia chrześcijaństwa. Jest to także modlitwa
błagalna, abyśmy szli dalej, może szybszym niż dotąd krokiem –
w stronę jedności.
Jakże są nam potrzebne takie chwile wspólnej modlitwy.
Wtedy sobie jakoś lepiej uświadamiamy, że jest jeden Bóg, Ojciec nas wszystkich, a my, Jego dzieci, trwamy w podziałach,
kłócimy się, stronimy od siebie, wytykamy sobie błędy, zgłaszamy do siebie nawzajem słuszne czy mniej słuszne pretensje.
Jak to dobrze, że jest w trakcie roku ten czas, kiedy w świątyniach stają bracia włączeni do wspólnej modlitwy, kiedy sobie
przed Bogiem uświadamiamy, że są inni oprócz nas, że Bóg ich
też miłuje, że otrzymali życie od tego samego Boga, że stali się
dziećmi Bożymi i uczniami Chrystusa w sakramencie chrztu
świętego, że przyjmują dary Ducha Świętego, że karmią się tym
samym słowem Bożym, że ostatecznie wszyscy idą w tym
samym kierunku, zmierzają do tego samego domu, w którym już
nie będzie podziałów i rozłamów.
2. Hasło Tygodnia Ekumenicznego

Hasło tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego wybrane
przez grupę mieszkańców Kanady brzmi: „Budować wspól30

notę, jedno ciało w Chrystusie” (por. Rz 12,4-6a). Hasło jest
szczególnym wezwaniem pochodzącym od Ducha Świętego,
wezwaniem adresowanym do wszystkich chrześcijan, do
wszystkich ludzi. „Budować wspólnotę” – to słowa dziś dość
często powtarzane w różnych środowiskach i kręgach, i to –
dodajmy – nawet w kręgach ludzi niewierzących. Mówi się
przecież ostatnio o budowaniu wspólnoty gospodarczej i politycznej w Europie. Z różnych ust padały postulaty budowania
wspólnego domu na kontynencie europejskim. Nie zbudują tej
wspólnoty, jeśli nie zaczną od fundamentów, od budowania
wspólnoty religijnej. To jest broń polityczna. Droga do jedności
politycznej i gospodarczej wyrasta z drogi zjednoczenia
religijnego. Mówi się o tym, ale wiemy, jak daleka jest jeszcze
droga. Stoją mury graniczne. Pilnie strzeże się granic. Niektórych w ogóle nie można przekroczyć. Na innych się znęcają,
poniżają, dokuczają. A więc do celu jest jeszcze bardzo daleko.
A zatem budowanie wspólnoty gospodarczej i politycznej trzeba
poprzedzić budowaniem wspólnoty religijnej. Ona leży u
podstaw wszelkich ludzkich wspólnot. „Budować wspólnotę” w
Chrystusie. Oto zadanie dla chrześcijańskiej Europy, oto zadanie
dla całej rodziny chrześcijańskiej, oto zadanie dla nas! Ma to być
budowanie właśnie w Chrystusie, a więc na niezwykłym
fundamencie.
Obraz ciała ma tu głęboką wymowę. Ciało ma wiele części,
pełniących różne funkcje. Wszystkie tworzą jeden żywy organizm. Wszystkie są potrzebne. A więc jedność w różnorodności!
Jedność – jedno ciało w Chrystusie! Pytajmy: jacy ludzie są w
stanie taką wspólnotę budować? Jakie warunki muszą spełniać?
3. Warunki wymagane do budowania wspólnoty
a. Pokora
Budowniczy wspólnoty Chrystusowej, budowniczy jedności Kościoła Chrystusowego, winni być ludźmi wielkiej pokory. Ludzie własnych interesów, zachłanni na zaszczyty, Pyszni, zadufani w sobie zawsze rozbijali Kościół. Nie potrafili się
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nigdy przyznać do winy. Przeciwnie, winę i grzech węszyli
jedynie u drugich. Uderzali się w cudze piersi. A więc chodzi
0 pokorę wobec drugiego człowieka. Kto nie ma tej pokory
wobec człowieka, nie będzie jej miał także wobec Boga. Chodzi
tu także o pokorę wobec Prawdy, wobec Tajemnicy. Do Prawdy,
do Tajemnicy można się jedynie przybliżyć. Wobec Prawdy,
wobec Tajemnicy jesteśmy zawsze mali. A więc, drodzy bracia,
pokora wobec Boga, wobec człowieka, wobec Prawdy, wobec
Tajemnicy! Wielki i mądry teolog św. Tomasz powtarzał:
„mówimy o Bogu jak dzieci”. Gdyby więcej poko- •ry miał abp
Marcel Lefebvre, a dawniej papieże, biskupi, Marcin Luter, Jan
Kalwin, oblicze chrześcijaństwa byłoby dziś inne.
b. Cierpliwość i wyrozumiałość
Budowniczy wspólnoty Chrystusowej winien być cierpliwy
1 wyrozumiały wobec brata błądzącego czy inaczej rozumiejącego. Nie powinien stosować nigdy siły i przemocy – metod
tego świata, ale każdą sprawę osądzać z miłością, cierpliwością.
Dziś historycy wracają do sprawy Jana Husa. Pytamy po
wiekach na dysputach ekumenicznych, dlaczego zapłonął stos
na soborze w Konstancji i dlaczego wrzucono do niego Jana
Husa, człowieka tak bardzo kochającego Chrystusa i Jego
Kościół.
Prof. Stefan Swieżawski, znany i wybitny historyk filozofii,
znawca myśli XV wieku, a ostatnio Erazm Kohak, filozof i
teolog anglikański, profesor na Uniwersytecie w Bostonie – obaj
zgodnie twierdzą, że bliższy Ewangelii był właśnie Jan Hus
aniżeli ci, którzy go sądzili, wydali wyrok i spalili na stosie.
Prof. Swieżawski widzi nawet w Husie prekursora idei II Soboru
Watykańskiego.
Zatem nie umieli budować wspólnoty Kościoła niektórzy
nasi poprzednicy w wierze, nawet ci – po ludzku biorąc – wysoko stojący, ci, którzy zapomnieli, że siła Kościoła, a więc
także jedność Kościoła leży nie w ogniu i mieczu, ale w miłości
bliźniego; nie w propagandzie i wywyższaniu się, ale w cichości
i pokorze.
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c. Szukanie tego, co łączy
Budowniczy wspólnoty Kościoła winien być człowiekiem
szukającym tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Przypominali o
tym tak często ostatni papieże. Akcentował ją już kiedyś bardzo
mocno św. Tomasz z Akwinu.
Nie zapomnę nigdy doświadczenia, które przed czterema laty
w czasie Tygodnia Ekumenicznego wyniosłem z kościoła
ewangelicko-augsburskiego, we Wrocławiu. Dane mi tam było
na nabożeństwie ekumenicznym w styczniu wygłosić homilię.
Przedstawiciele kilku wyznań chrześcijańskich jednogłośnie
chwalili Boga, trwali przedBogiem Jedynym . Pomyślałem
wówczas: ileż mamy wspólnego w naszym byciu przed Bogiem,
w naszej modlitwie, w naszej wierze.
Czas kończyć te refleksje. Zycie płynie naprzód. Pytamy się
dziś w tej świątyni: co nam pozostanie po tegorocznym
Tygodniu Ekumenicznym? Czy naprawdę pomyśleliśmy przed
Bogiem o naszych braciach protestantach, prawosławnych, anglikanach i innych wyznawcach? Co uczyniliśmy dla nich przed
Bogiem? Jaki jest mój wkład w budowanie wspólnoty, jednego
Ciała Chrystusa? Nie wszystko jeszcze stracone. Trwa nadal
nasza modlitwa przed Bogiem. Trwa życie, trwa nasze powołanie, a w nim tak wiele możliwości, żeby ciągle dokładać
jakąś choćby małą cegiełkę do dzieła zjednoczenia.
Niech Maryja, nasza Siostra i Matka, przez którą Zbawiciel
przyszedł do nas, na ten świat, która w tej Piaskowej świątyni
jest wspominana i przywoływana przez modlący się lud, niech
nam pomoże tak, jak pomogła w Kanie, by woda niezgody i podziałów zamieniła się w wino jedności i większego braterstwa
wśród wyznawców Jej Syna. Chryste, o to prosimy Cię tu dziś w
obecności Twojej Matki, wysłuchaj nas, Panie. Amen.
Wrocław, kościół NMP na Piasku, 21 stycznia 1989 r.
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Chrystus jednoczy ludzi
Ne 8,l-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21 Jr 1,4-5.17-19;
1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30

1. Błogosławione owoce jedności
Każdego roku Kościół w dniach od 18 do 25 stycznia modli
się o jedność. Przypomina, że cała zbawcza misja Jezusa
Chrystusa miała na celu jednoczenie ludzi. Oto w Janowej
Ewangelii czytamy słowa: „Jezus miał umrzeć za naród, a nie
tylko za naród, ale także po to, aby rozproszone dzieci Boże
zgromadzić w jedno” (J ll,51b-52). Przed swoją śmiercią, w
czasie pożegnalnej wieczerzy modlił się: „Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My
stanowili jedno” (J 17,11b). To życzenie Chrystusa, wyrażone w
tej modlitwie, które może być traktowane jako Jego testament,
do dziś nie zostało spełnione. Chrystus zaprasza nas, byśmy w
tym spełnieniu mieli swój udział, byśmy modlili się o jedność i
wprowadzali ją w naszym życiu.
Jedność jest cenną wartością. Już starożytni filozofowie mówili, że najważniejszym przymiotem bytu absolutnego jest jedność. To, co najdoskonalsze, musi być absolutnie jedno. W potocznym języku utarło się wiele powiedzeń chwalących jedność:
„Gdzie jedność włada, tam szczęście wpada”; „w jedności siła”.
Dobrze się nam żyje w rodzinie zjednoczonej, gdy mąż rozumie żonę, gdy żona rozumie męża, gdy jest zgoda między
synową i zięciem a teściami, gdy staruszkowie są szanowani. Do
takiego domu chętnie się wraca, z najlepszego urlopu i wakacji
chętnie się wraca do domu rodzinnego, w którym panuje
jedność. Dobrze się żyje we wspólnocie sąsiedzkiej, gdy w tej
samej bramie mieszka życzliwy sąsiad, gdy dom nasz otoczony jest życzliwymi ludźmi, gdy jest do kogo pójść, coś pożyczyć, poradzić się, poratować się w każdej biedzie. Dobrze się
żyje i pracuje w zakładzie pracy, w którym jest zgoda, wza34

jemna życzliwość, gdzie się nie sieje intryg, nie kopie dołków
wzajemnie pod sobą. Dobrze się żyje w narodzie zjednoczonym,
gdzie nie ma walki między stronnictwami, rządem a społeczeństwem. Bezpiecznie i dobrze się żyje w narodzie otoczonym dobrymi sąsiadami, gdy się wie, że oni nie napadną, nie
zagarną w niewolę.
2. Dramatyczne skutki braku jedności
Dobrze więc przebywać wśród ludzi zjednoczonych, ale oto
doświadczamy, że jedności nam ciągle brakuje. Stąd też czujemy
się źle, czujemy się zagrożeni. Brakuje jedności w naszych
małżeństwach, rodzinach. Jest to wielki dramat dla małżonków,
a zwłaszcza dla dzieci. Trudno przyjąć tłumaczenie w rodzaju,
że ma się prawo do osobistego szczęścia. A dzieci nie mają prawa do własnego szczęścia? Trzeba pamiętać, że własnego
szczęścia nie można nigdy zbudować kosztem drugiego
człowieka.
Brakuje też często jedności w gronie sąsiadów. Można zauważyć, jak przechodzą jedni koło drugich w milczeniu, jak
traktuje się drugich jak powietrze. Na brak jedności chorują
niektóre zakłady pracy. Bywają w nich intryganci, siewcy zamętu, podżegacze, którzy kopią dołki, urabiają opinie. Boli nas
też brak jedności w narodzie, martwią nas tarcia między rządem
a społeczeństwem. Marzy się nam taki rząd, który by naprawdę
dbał o społeczeństwo, który by szukał prawdziwego dobra
swoich obywateli.
Z mediów na co dzień dowiadujemy się o konfliktach międzynarodowych. Nie ma wprawdzie wojny światowej, ale są
wojny regionalne. Giną ludzie, przelewana jest krew, zostają
inwalidzi, żony bez mężów, matki bez synów (Afganistan, Ziemia Święta, Wietnam).
Wreszcie w przeglądzie grup społecznych dochodzimy do tej
szczególnej społeczności, jaką jest Kościół Chrystusowy,
społeczność Bożo-ludzka. Jest ona zarazem zjednoczona i podzielona. Jedność nadaje jej Duch Święty, który działa. On
zawsze jednoczy, ale nie czyni tego na siłę. Ludzie Kościoła,
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jako wolne dzieci Boże, są podzieleni, kłócą się między sobą.
Tak jaskrawo widać to np. w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, w
mieście uświęconym życiem Chrystusa, w mieście, o którym
Biblia mówi, że jest miastem pokoju (por. Ps 122). Nie ma tam
nie tylko zgody politycznej, ale i kościelnej. Oto np. w bazylice
Grobu Pańskiego spotykamy rywalizujących ze sobą
prawosławnych, Ormian, katolików.
3. Wezwani do jednoczenia
Do podzielonego świata i Kościoła jesteśmy posłani jako
apostołowie zjednoczenia. W mocy Ducha Świętego winniśmy
budować jedność. Diabeł ciągle dzieli ludzi, dzieli także
chrześcijan. Skutki tego dzielenia bywają bardzo przykre.
Pod koniec drugiej wojny światowej w miejscowości Wola
Zarczycka koło Leżajska Niemcy przeprowadzali pacyfikację
wioski. Spędzili wszystkich gospodarzy do miejscowej szkoły.
Przed podium zawieszono kurtynę. Za nią siedzieli zdrajcy. Gospodarze wchodzili, wypowiadali swoje imię i nazwisko. Przez
otwór w kurtynie zdrajca patrzył i dawał znak Niemcom, do jakiej kategorii skierować danego mężczyznę. Jedni byli przeznaczeni na rozstrzelanie, drudzy na roboty w Niemczech, a inni na
wolność. To przykre, że zdrajcy wywodzili się z miejscowej
ludności. Ten brak jedności był przyczyną tak wielkiej tragedii.
Starsi pamiętają, jak to w latach powojennych usiłowano
podzielić Kościół w Polsce, poróżnić kapłanów z biskupami, a
księży z wiernymi. Celowo próbowano skłócić naród, gdyż
narodem rozbitym łatwo jest rządzić. Wrogowie Polski bali się
zawsze jedności, gdyż w jedności naprawdę jest siła.
Pamiętajmy jednak, że ta wielka jedność w Kościele, w narodzie, w świecie zaczyna się od tej małej jedności w naszym
sercu, w naszych rodzinach i miejscach pracy. Módlmy się o
moc Ducha Świętego do realizacji tego zadania.
Wrocław, par. pw. św. Kazimierza, 22 stycznia 1989 r.,
oraz Bolesławiec, par. pw. Chrystusa Króla, 29 stycznia 1989 r.
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Radość i wolność w służbie jedności dzieci
Bożych
Iz 52,7-9; 2 Kor 3,2-17; Łk 5,l-12a

1. Hasło Tygodnia Ekumenicznego

Na fali płynącego czasu nastał dla nas kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Stanęliśmy znowu
przed Bogiem Jedynym, naszym wspólnym Ojcem – do
modlitwy. Wzywaliśmy na początku światła i mocy Ducha
Świętego o odpowiednie usposobienie do tej modlitwy, o dar
jedności dla wierzących w Chrystusa.
W naszej wspólnocie modlitewnej zostało już ogłoszone
słowo Boże; słowo, które jest najwyższą mądrością, które jest
światłem niosącym nam wyzwolenie i zbawienie. Słowo to
jednoczy nas dziś, gdyż wszyscy czujemy się jego adresatami.
Jest ono wielkim darem Boga dla nas; darem, który wytycza nam
wszystkim ważne zadania; zadania, zmierzające do wprowadzania wśród nas jedności. Zauważmy, że słowo to jest treściowo złączone z wiodącym hasłem tegorocznego Tygodnia
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, hasłem, które
brzmi: „Przynosić owoc Ducha dla jedności chrześcijan”. Hasło
to jest oparte na słowach św. Pawła z Listu do Galatów:
„Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga
5,22-23).
W słowie dziś nam ogłoszonym zostały uwydatnione dwa
doniosłe owoce Ducha: radość i wolność. Obydwa są ważne dla
budowania jedności wśród uczniów Chrystusa.
2. Dar radości

Ogólnie mówiąc, doświadczamy tu na ziemi dwóch rodzajów
radości: radości światowej, przyziemnej, i radości Bożej, radości
dzieci Bożych.
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a. Radość światowa – jest zwykle przelotna. Rodzi się z
chwilowego sukcesu, z taniej pochwały, z pieniądza, z otrzymania jakiegoś dobra materialnego, z grzesznego przeżycia,
czasem z posiadania siły fizycznej. Radość tego typu szybko
umiera. Jest tylko chwilowym błyskiem w życiu bardzo przyziemnie nastawionego człowieka. Niektórzy ludzie gonią za taką
radością i dziwią się, że ona ich nie uszczęśliwia, że ona szybko
przeobraża się w przygnębienie, w poczucie bezsensu.
b. Radość Boża – to radość wyrastająca z przyjaźni z Bogiem, z poznania prawdy, z dokonanego dobra, z kontemplacji
piękna, ze składanego Bogu cierpienia, z uwolnienia się od
grzechu. O takiej właśnie radości mówił nam dziś prorok Izajasz:
„O jak pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
«Twój Bóg zaczął królować».
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne
bo oglądają na własne oczy
powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem”
(Iz 52,7-9).

Jak wynika z tekstu, radość człowieka wiary, radość dziecka
Bożego jest radością płynącą przede wszystkim z faktu obecności i działania miłującego Boga. Bóg nas nie zostawił w naszej
nędzy. Na ziemi zamieszkał wśród nas Syn Boży: „Ziemia
ujrzała swego Zbawiciela”; „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Stąd wiemy, dlaczego święta Bożego
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Narodzenia są tak radosne i urocze – bo właśnie ogłaszają na
nowo najpiękniejszą prawdę na naszej ziemi, że Słowo stało się
ciałem, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał na ziemi, że
Syn Boży dalej jest z nami, że jest w historii narodów i poszczególnych ludzi, że działa w swoim wierzącym ludzie.
Radości tego typu nie potrafi zniszczyć żadna siła, żaden
strach, żadne prześladowanie: „Błogosławieni będziecie, gdy
ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy
zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę
wasze imię jako niecne: Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo
wasza nagroda wielka jest w niebie” (Łk 6,22-23).
3. Dar wolności
Jest to drugi dar, o którym wspomina odczytane dziś słowo
Boże: „Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam jest
wolność” (2 Kor 3,17) – wołał św. Paweł. Na innym zaś miejscu
Apostoł poucza: „Wy zaś, bracia, powołani jesteście do
wolności” (Ga 5,13). Jak to jest z tą wolnością? Bo ludzie mówią
dziś wiele o wolności: mówią politycy, działacze społeczni,
psychologowie, pedagodzy, a także sam Bóg ogłasza wolność
dla swoich dzieci.
Musimy znowu zauważyć, że wolność bywa różnie rozumiana, doświadczana i nazywana. Spróbujmy uporządkować te
rozumienia.
a. Bardzo żywa była w naszym stuleciu idea wolności koncesjonowanej przez kolektyw. Funkcjonowała ona w dwóch
totalitarnych systemach: marksistowsko-stalinowskim i hitlerowskim. Pierwszy system wyrósł z filozofii Hegla i Marksa,
a drugi z filozofii Nietzschego. Hegel uczył, że wolność osiąga się przez walkę, opozycję. Nie chodzi tu bynajmniej o wewnętrzną walkę człowieka z samym sobą, ale realną walkę jednych ludzi przeciw drugim: „panów” i „niewolników”. Natomiast Marks uznawał, że indywidualny człowiek nie jest wolny ze swej natury. Człowiek jest istotą wolną tylko w ramach
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społecznego kolektywu. Społeczeństwo ma prawo do koncesjonowania wolności swych członków i może je w każdej chwili
zabrać. Indywidualny człowiek sam nic nie znaczy, jest zniewolony przez społeczeństwo, jest zerem.
W podobnym stylu myślał Fryderyk Nietzsche. Tylko klasa
nadludzi, „iibermenschów”, jest wolna, może niszczyć bez
żadnych zahamowań i skrupułów klasy słabsze. Klasy nadludzi
nie obowiązują żadne zasady moralne.
W obydwu tych systemach wolność przysługuje ogółowi:
klasie, rasie, partii, państwu. Człowiek indywidualny, osoba
ludzka, jest niczym. Dla tzw. dobra klasy jednostka może być
niszczona i deptana. Historia nam pokazała, że dokądkolwiek
zawędrowała idea takiej wolności, tam zakładano obozy, łagry,
miejsca kaźni.
b. Drugi model wolności obecny w dzisiejszej kulturze – to

model indywidualistyczno-liberalny. Lansowany jest on dziś na
zachodzie Europy i w Ameryce. Głosi się tu, że człowiek
posiada wolność absolutną. Wolność ta nie może być ograniczana żadnymi prawami etycznymi, społecznymi czy religijnymi. Odrzuca się wszelkie kodeksy moralne, wszelkie zobowiązania etyczne. Człowiek sam winien określać, co jest dla
niego dobre, a co złe.
Zwolennicy tej koncepcji wolności atakują Kościół, kwestionują podstawowe wartości chrześcijańskie, odrzucają Dekalog, ośmieszają tradycje narodowe i kościelne. Taki model
wolności głosi się dzisiaj w nowej Europie, do której mamy
rzekomo wracać. Europa z taką wolnością – powiedzmy to jasno
– nie może być dla nas Polaków bezpiecznym schronieniem.
c. Trzeci model wolności funkcjonujący w dzisiejszej kulturze – to model wyrastający z Ewangelii. Wolność w tym
modelu jest pojmowana jako dar i zarazem jako zadanie. Wolność jest zdolnością do wyboru. Wolność jest zakorzeniona
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w prawdzie, dobru, sprawiedliwości i miłości. A więc nie ma
wolności bez prawdy: bez prawdy o samym sobie i o innych. Kto
szerzy fałsz i ukrywa prawdę, ten zniewala. Kto zaś głosi prawdę
i nią żyje, ten staje się wolny: „Poznajcie prawdę, a prawda was
wyzwoli” (J 8,32). Dlatego też Jan Paweł II ciągle nam mówi o
wolności w prawdzie; o tym, że nie ma wolności bez prawdy.
Nie ma też wolności bez miłości. Wolność bez miłości wiedzie do samowoli i egoizmu. Nie ma także miłości bez wolności.
Te trzy wartości: wolność, prawda, miłość, są ze sobą sprzężone
i wzajemnie się przenikają.
Tak pojmowaną wolność miał na myśli św. Paweł, gdy
mówił: „Wy zatem, bracia, powołani jesteście do wolności” (Ga
5,13). Wolność tego typu jest owocem, jest darem Ducha: „Pan
jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor
3,17).
Drodzy chrześcijanie! Dar radości i dar wolności rodzą się z
Boga. Są udzielane dzieciom Bożym. Dlatego modlimy się o nie
– tak jak prosimy o inne ważne dary duchowe i materialne.
Podkreślmy jednak na koniec, że radość i wolność stanowią dla
nas także wielkie zadanie. Winniśmy je zdobywać przez nasz
wysiłek, przez naszą rzetelną pracę nad sobą, przez nasze
zaangażowanie. „Cieszcie się i radujcie” – woła do nas Chrystus.
„Wy zatem, bracia, powołani jesteście do wolności” –
przypomina św. Paweł.
Jeżeli będziemy żmudnie wydeptywać ścieżki radości i wolności chrześcijańskiej, to będziemy zarazem zmierzać ku jedności, gdyż każda wartość chrześcijańska zdobywana i praktykowana przybliża ludzi do siebie, jest spoiwem umacniającym
jedność.
Wrocław, par. pw. św. Karola Boromeusza, 18 stycznia 1993 r.

41

Jedność naszym szczególnym zadaniem i
obowiązkiem
Ne 8,1 -4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1 -4; 4,14-21

1. Jedność wielką wartością
Każdego roku w czasie Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan dotykamy sprawy jedności Kościoła, a także ogólnie
sprawy jedności między ludźmi. Gdy dziś kończymy ten
ekumeniczny tydzień, zatrzymajmy się nad tą ważną sprawą.
Zauważmy, że jedność jest bardzo cenną wartością. Dobrze się
żyje w rodzinie, w której panuje wzajemna miłość i jedność
między rodzicami i dziećmi. Czujemy się dobrze w tych
społecznościach, w których ludzie są powiązani więzami miłości
i przyjaźni. W parafii, seminarium, zakładzie pracy, w narodzie,
we wspólnocie międzynarodowej, w Kościele jest nam dobrze,
gdy panuje wzajemne zrozumienie, gdzie nie ma wzajemnych
intryg, kopania dołków pod drugimi.
O wartości jedności mówi się często w nauce i kulturze.
Mówi się dzisiaj o potrzebie unifikacji nauk. Wielką popularnością cieszy się filozoficzno-teologiczna wizja świata,
stworzona przez o. Pierre'a Teilharda de Chardin. Ukazuje się w
niej świat zmierzający w drodze ewolucji do jedności w Bogu.
Pochwały jedności spotykamy w różnych obiegowych powiedzeniach, np. „w jedności siła”; „gdzie jedność włada, tam
szczęście wpada”. Mickiewicz wzywał w Odzie do młodości:
„Razem, młodzi przyjaciele!”. Jedność to rzeczywiście wielka
wartość. Jedność to po prostu drugie imię miłości. Gdy jej brakuje, narasta nieszczęście. Doświadczamy tego na co dzień.
Ostatnio: rozruchy, awantury w Słupsku. Przed tygodniem
wielka awantura w Spodku w Katowicach przy okazji sportowej
imprezy.
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2. Nasze zadania na rzecz jedności

Każdy z nas jest wezwany do troski o jedność. Nie można się
rozgrzeszać i mówić: ja nic nie znaczę, nie jestem ani biskupem,
ani księdzem, ani prezydentem, ministrem czy dyrektorem. Ja
jestem zwykłym człowiekiem, ode mnie tak mało zależy. A
jednak każdy z nas może wiele zrobić dla jedności, bowiem ta
wielka jedność w świecie i Kościele zaczyna się od jedności w
naszych sercach, w naszym otoczeniu. Jakie zatem posiadamy
obowiązki względem jedności?
a. Pierwszym naszym zadaniem jest modlitwa. Jej przykład

dał nam sam Chrystus, który przed swoją męką modlił się:
„Ojcze, spraw, aby stanowili jedno” (por. J 17,19). Kościół
podjął tę modlitwę, przedłuża ją, szczególnie w czasie Mszy św.
Po przeistoczeniu kilkakrotnie prosimy o jedność, „abyśmy się
stali jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”. Po modlitwie
Ojcze nasz zawsze jest modlitwa o jedność: „i zgodnie z Twoją
wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności”. Do tej
wspólnej modlitwy liturgicznej powinniśmy dodawać modlitwę
indywidualną.
b. Drugim naszym obowiązkiem jest podejmowanie różnych
czynów na rzecz jedności. Jest tu wielkie pole do działania.
Zastanówmy się, w jakich obszarach naszego życia winniśmy
jedność wprowadzać.
3. Obszary wprowadzania jedności

Zwróćmy uwagę na cztery pola budowania jedności, które
każdemu z nas są dostępne.
a. Jedność z samym sobą
Pierwszym obszarem wprowadzania jedności jesteśmy my
sami. Człowiek jest jednością psychofizyczną, cielesno-duchową. Bardzo boleśnie przeżywamy rozłączenie duszy i ciała w
chwili śmierci. Jesteśmy także rozbici niekiedy w naszym
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wnętrzu, w wymiarze naszego ducha. Dlatego przeżywamy
różne wewnętrzne dramaty. Dzieje się tak wtedy, gdy rozbija się
jedność myślenia, mówienia i działania. Nie lubimy ludzi, którzy
co innego myślą, co innego mówią, a jeszcze co innego czynią.
Brak jedności możliwy jest także między aktywnością
poznawczą i pożądawczą To rozbicie ujawnia się wtedy, gdy
czynimy coś wbrew naszemu sumieniu, gdy nie ma więc jedności między intelektem i wolą. Zachodzi wtedy niezgodność
między poznaniem, wybieraniem i wykonaniem.
b. Jedność z Bogiem
Drugi obszar budowania jedności sytuuje się między człowiekiem i Bogiem. Jedność człowieka z Bogiem przysparza
człowiekowi wiele szczęścia i radości. Autentyczna jedność z
Bogiem znajduje swoje przedłużenie w trwaniu w jedności z
drugimi ludźmi. Popatrzmy na Jana Pawła II. Jest to człowiek
pozostający zawsze w głębokiej jedności z Bogiem. W roku
1995 ukazała się w Nowym Jorku obszerna biografia Jana Pawła
II pióra amerykańskiego publicysty i dziennikarza, Tada Szulca.
Posiadamy jej polskie tłumaczenie. Autor w tej książce napisał
m.in. takie zdanie: „Aby poznać Jana Pawła II, nawet bardzo
powierzchownie, wystarczy zrozumieć, że zawarł on w bardzo
prosty, ludzki sposób pokój z samym sobą, z Bogiem i
światem”1.
Profesor Stefan Swieżawski, przyjaciel Papieża, zamieścił w
jednym z czasopism wspomnienie dotyczące okresu jego
wspólnych dojazdów z wykładami z kard. Wojtyłą z Krakowa do
Lublina. Wspomina w nim kard. Wojtyłę, który rankiem
wychodził z przedziału na korytarz i modlił się. Stał długo przy
oknie skupiony, zamyślony na rozmowie z Bogiem.

1

T. Szulc, Jan Paweł II, Papież nieśmiertelny, [miejsce?] 1995, s. 480
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c. Jedność z ludźmi

Następny obszar zaprowadzania jedności to przestrzeń do
drugiego człowieka. Ważna tu jest jedność w naszych rodzinach,
instytucjach, w których pracujemy. Możemy się zastanowić, co
utrudnia nam zachowanie tej jedności. Oto niektóre przeszkody:
pycha, chciwość, zazdrość. Najwięcej szkód jedności wyrządza
pycha: ja lepiej wiem, ja lepiej potrafię. Człowiek pyszny nie
zauważy dobra u drugiego, jego wysiłku, jego zasług. Będzie
ciągle krytykował i pomniejszał drugich Największego
spustoszenia w Kościele i w innych świeckich instytucjach
dokonywali ludzie niepokorni.
A co ułatwia nam budowanie jedności, co skraca drogę do
drugiego człowieka: pokora, cierpliwość, radość.
d. Jedność z całym stworzeniem

Mówiąc o dziedzinach wprowadzania i budowania jedności,
nie możemy pominąć świata przyrody, w którym żyjemy i
którego częścią jesteśmy. Człowiek powinien także zachowywać jedność z całym stworzeniem. Zatem nie powinien być
wrogiem przyrody. Winien żyć z nią w zgodzie, w przyjaźni.
Wzorem takiej zdrowej miłości do przyrody jest św. Franciszek.
Jego duch miłości do kwiatów, ptaków, zwierząt winien zdobić
nas wszystkich. Przyroda to przecież piękna księga, która mówi
nam o Stwórcy. W matce ziemi będziemy oczekiwać po śmierci
na końcowe zmartwychwstanie.
Pytamy na koniec: gdzie znajdziemy siłę do wprowadzania
jedności we wskazanych sferach? Siłę i moc do jednoczenia
znajdziemy u Chrystusa, który nam nieustannie udziela Ducha
Świętego. Właśnie Duch Święty jest duchem, który sprawia
jedność. Wyznajemy to w modlitwie, gdy mówimy: „Ty bowiem
różne narody zgromadziłeś w jedności wiary”.
Duch Święty oświeca nasz umysł. Lepiej wówczas rozumiemy nasze powołanie, sens cierpienia, wysiłku, poświęcenia. Dzięki światłu Ducha Świętego dochodzimy łatwiej do
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poznania prawdy. Duch Święty oddziałuje także na naszą wolę.
Daje nam moc do wyboru dobra. Daje nam siłę do zwyciężania
zła dobrem. Pozwala nam wytrwać na drogach prawdy i dobra.
Miejmy szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego, który
nie tylko oświeca nasze serca i umysły, ale który daje nam także
siłę do miłowania, do trwania w jedności i miłości.
Niech nam Pan użyczy w tej Eucharystii swojego Ducha,
abyśmy stali się lepszymi apostołami zjednoczenia.
Wrocław, par. pw. Św. Maksymiliana, 25 stycznia 1998 r.
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II. HOMILIE JUBILEUSZOWE
I ROCZNICOWE
A. Jubileusze kapłańskie

Dwadzieścia pięć lat w służbie
Chrystusowi Królowi
Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37

1. Chrystus jako Król
W uroczystość Chrystusa Króla sprawujemy Eucharystię pod
przewodnictwem ks. prof. Zdzisława Seremaka, obchodzącego
w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Wraz z nim stajemy dzisiaj
przed Chrystusem, którego nazywamy Królem Wszechświata i
naszym Królem.
Na początku przypomnijmy: dlaczego przypisujemy taki tytuł
Chrystusowi? jakim jest On królem? Gdzie jest Jego królestwo? jakimi prawami się rządzi, którędy przebiegają jego
granice? Najpierw zauważmy, że sam Chrystus nazwał się królem. Na pytanie Piłata: „A więc jesteś królem?”, odpowiedział:
„Tak, jestem królem” (J 18,37). Jednakże Chrystus od razu
wyjaśnił, jakim jest królem i jakie jest Jego królestwo: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było
z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie był wydany
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd [...]. Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadec47

two prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J
18,36-37). Z wypowiedzi Chrystusa wynika, że Jego królestwo
jest zupełnie inne od tych, które ustanawiali ludzie, o które
walczyli, za które ginęli i które niszczyli. Królestwo Chrystusa
jest królestwem szczególnym, nie mającym podobnego sobie
wśród królestw tego świata. Przybliżmy sobie jego tajemnicę na
podstawie tekstów biblijnych.
2. Dwa wymiary królestwa Chrystusa
Z wypowiedzi Pisma Świętego wynika, że królestwo założone przez Chrystusa ma charakter nadprzyrodzony, nie pochodzi z tego świata, chociaż urzeczywistnia się w tym świecie. Jest
królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości,
miłości i pokoju. Królestwo to urzeczywistnia się w dwóch
wymiarach: w płaszczyźnie indywidualnej i społecznej.
a. Królestwo Boże powstaje i rozwija się w ludzkim wnętrzu,
w sercu każdego ochrzczonego, wierzącego człowieka.
„Królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,21), mówił Chrystus, a
Paweł Apostoł uczył: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i
że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Zatem każdy
człowiek jest żywą świątynią dla Boga. Kryje w sobie skarb,
życie Boże, życie łaski, życie Trójcy Przenajświętszej. To Boże
królestwo jest w człowieku niewidzialne. Nie można go ani
zobaczyć, ani dotknąć, ani żadnym przyrządem wykryć,
określić, zmierzyć. To królestwo mierzy się jedynie miłością,
zdolnością do poświęcenia i ofiary. Jakość i stan tego królestwa
w sercu człowieka decyduje o wartości tego człowieka jako
chrześcijanina, jako ucznia Chrystusa.
b. Drugą płaszczyzną urzeczywistniania się na ziemi Bo-

żego królestwa jest płaszczyzna społeczna. Królestwo Boże
jest wspólnotą ludzi wierzących w Chrystusa. Jest to wspólnota ludzkich serc, wypełnionych wiarą w Chrystusa i w Jego
Ewangelię. Wspólnota ta gromadzi się przy Chrystusie, aby
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z Nim być, aby cieszyć się Jego obecnością, aby rozważać Jego
słowo, aby z Nim współofiarować się Ojcu, aby nabierać od
Niego mocy do prowadzenia życia w posłuszeństwie woli Ojca.
Tym królestwem w wymiarze społeczny jest po prostu Chrystusowy Kościół. Do tego królestwa człowiek zostaje włączony
przez sakrament chrztu św. i jest potem wezwany do jego
budowania i umacniania, przede wszystkim przez pełnienie
czynów miłości.
To królestwo Boże jest wciąż zagrożone, tak jak zagrożone
jest królestwo Boże w sercu poszczególnego człowieka. Zagrożenie to płynie od szatana, który ciągle toczy walkę z synami
królestwa Chrystusa. W wielu krajach robi się tak wiele, aby to
królestwo Boże na ziemi osłabić, a nawet zniszczyć. Walka z
królestwem Bożym toczy się od początku jego istnienia. Wielu
było śmiałków, którzy podnosili rękę na Kościół. W walce z
królestwem Chrystusa stosowano różne, czasem bardzo perfidne
metody. Okazywało się jednak i ciągle się okazuje, że tego
królestwa nie jest zdolna zniszczyć żadna siła. Chrystus bowiem
zapowiedział, że to królestwo, które On założył, przetrwa aż do
skończenia świata, że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt
16,18b). Te ziemskie królestwa powstają, rozkwitają i
przemijają, natomiast królestwo Boże urzeczywistniające się tu
na ziemi w różnych narodach, rasach i kulturach ma według
zapowiedzi Chrystusa wymiar eschatologiczny. Znajdzie ono
swoje przedłużenie i wypełnienie w królestwie wiecznym.
Synowie i córki królestwa Bożego tu na ziemi będą włączeni w
królestwo Boże sięgające w wieczność. Wizję tego królestwa
kreśli dziś prorok Daniel w pierwszym czytaniu. Tak pisze o
królu i jego królestwie: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i
władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,14).
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3. Ks. Zdzisław Seremak – współpracownik w budowaniu
królestwa Chrystusa
Nasz dzisiejszy srebrny Jubilat został powołany przez Chrystusa, by uczestniczyć w budowaniu królestwa Chrystusa jako
kapłan. Na jubileuszu jest zwyczaj przypominania drogi życiowej osoby jubilata. Przypomnijmy, że ks. Zdzisław Seremak
urodził się 30 września 1937 r. w Drohobyczu, w rodzinie
Wojciecha i Marii z domu Rajmund. Po zawierusze wojennej
przybył wraz z rodzicami i rodzeństwem na ziemie zachodnie,
do Milicza. Tam ukończył szkołę podstawową, a potem średnią.
Idąc za głosem powołania, w roku 1955 wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Czternastego sierpnia
1960 roku, za dyspensą papieską od wieku, otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka w katedrze
wrocławskiej. W kilka miesięcy później wyjechał na dalsze
studia specjalistyczne do Rzymu. Studia odbywał w czasie
trwania II Soboru Watykańskiego. Zafascynował się odnową
soborową. Gdy wrócił do Wrocławia, był jakiś czas kapelanem i
sekretarzem abp. Bolesława Kominka. Ordynariusz powierzył
mu wykłady z teologii moralnej w Wyższym Seminarium
Duchownym we Wrocławiu. Miałem zaszczyt uczestniczyć w
tych wykładach jako ówczesny kleryk. Ks. Profesor Jubilat
został też poproszony o wygłoszenie nam rekolekcji
wielkopostnych. Było to w roku 1967. Rekolekcje były prowadzone w nowym, posoborowym stylu. Po każdej konferencji mieliśmy okazję podjąć dyskusję z ks. rekolekcjonistą. Gdy
jestem przy czasach seminaryjnych, pragnę przed wami złożyć świadectwo, jak wtedy widzieliśmy dzisiejszego ks. Jubilata. Byliśmy zafascynowani jego wykładami z teologii moralnej. Ks. Profesor dał się też nam poznać jako wspaniały liturgista, homileta i konferencjonista. Zaangażował się wówczas w duszpasterstwo przy kościele św. Marcina, gdzie skupiali się wrocławscy artyści i członkowie Klubu Inteligencji
Katolickiej. Księże Profesorze, jesteśmy ci wdzięczni za udział
w naszej formacji seminaryjnej, za nowy powiew posoboro50

wego ducha, którego nam przekazałeś na początku naszego
kapłaństwa.
Siostry i bracia, po tym pięknym epizodzie wrocławskim
przyszły potem lata posługi duszpasterskiej w kilku parafiach:
św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (1971-1973), w Kotliskach (1973-1974), w Chojnowie (1974-1976), w Zgorzelcu,
w par. pw. św. Jana Chrzciciela (1976-1980) i od roku 1980 w
Lądku Zdroju.
Pragnę zaznaczyć, że w tych wszystkich placówkach ks.
Jubilat zdobył sobie duże uznanie, przede wszystkim za piękne
sprawowanie liturgii i głoszenie słowa Bożego. Chcę też dodać,
że ks. Zdzisław cieszy się wysokim autorytetem wśród księży.
Jest po prostu wielkim przyjacielem kapłanów.
Dzisiaj, na tej Eucharystii, dziękujmy Panu Bogu za Księdza
Jubilata, za dobro, które przekazał ludziom przez jego posługę, i
wypraszajmy naszemu drogiemu Celebransowi obfite łaski na
dalsze lata kapłańskiej służby.
Milicz, srebrny jubileusz kapłaństwa ks. mgr. lic. Zdzisława Seremaka, 25
listopada 1985 r.

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry”... (Ps 118)
Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17

1. Przesianie słowa Bożego
Wchodzimy dziś w drugą, końcową fazę adwentowego
oczekiwania. Liturgia w tych ostatnich adwentowych dniach
przybliża nam wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły
pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Dziś na początek zo51

stał nam przypomniany rodowód Jezusa Chrystusa. W tym
rodowodzie są wymienieni wszyscy historyczni przodkowie
Jezusa z Nazaretu, poczynając od Abrahama, a kończąc na Józefie z Nazaretu. W tej historii były trzy wielkie etapy, a każdy z
nich obejmował czternaście pokoleń. Ewangelista wykazuje, że
odwieczny Syn Boży wszedł naprawdę w naszą ludzką historię,
że stał się człowiekiem w określonym pokoleniu, gdzie miał jako
człowiek swoich ziemskich poprzedników. Wyliczając tych
przodków, Ewangelista chce nie tylko podkreślić prawdę o
prawdziwym człowieczeństwie Chrystusa, ale chce nam także
przypomnieć o potrzebie szacunku dla historii, dla przeszłości.
W tej przeszłości każe nam odnajdywać znaki Bożego działania.
Właśnie dzisiaj mamy szczególną okazję, by powrócić nieco
do historii, do historii najnowszej. Tę okazję spojrzenia wstecz
daje nam teraz złoty jubileusz kapłaństwa Księdza Infułata.
2. Spojrzenie na drogę życia Księdza Jubilata
Każdy jubileusz, szczególnie złoty, prowadzi nas do przeszłości: wzywa nas także do podsumowania życia, do podsumowania wszystkich dokonań i osiągnięć.
Proszę Księdza Infułata! Nie chcemy się tu silić na jakieś
podsumowanie, bilansowanie dzieła życia Księdza Rektora. Nie
chcemy tego jubileuszu mierzyć osiągnięciami naukowymi:
liczbą publikowanych książek, artykułów, liczbą prac doktorskich, licencjackich, magisterskich, jakie zostały napisane
pod kierunkiem Księdza Infułata; liczbą napisanych recenzji,
wygłoszonych wykładów kursorycznych, monograficznych,
gościnnych; działalnością na polu organizacji nauki, pracą
wychowawczą wśród alumnów. To wszystko przełóżmy sobie
na inną chwilę. Dziś, gdy wspólnie w tej Eucharystii dziękujemy
za kapłaństwo Księdza Infułata, za pięćdziesiąt lat udanej służby
kapłańskiej, chcemy pokrótce przebiec z Księdzem Infułatem
drogę życia Księdza Infułata.
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Najpierw chcemy przywołać na pamięć rodzinny dom Księdza Infułata, rodziców, liczne rodzeństwo; chcemy przywołać na
pamięć najwcześniejsze zapamiętane chwile życia. Biegniemy
więc mysią do Suchorzowa pod Baranów Sandomierski, na kraj
Puszczy Sandomierskiej. Tam blisko Wisły stał rodzinny dom.
Blisko rzeki, która płynie przez polską krainę, rzeki, która stała
się synonimem polskości. Z tego uroczego zakątka naszego
kraju, z domu rodzinnego wezwał cię Chrystus do służby
kapłańskiej. Najpierw wskazał Niższe Seminarium w Tarnowie,
a potem Wyższe Seminarium w tym mieście. Drogę do
kapłaństwa trzeba było kończyć w latach zawieruchy wojennej.
Nadszedł potem dzień święceń kapłańskich: 8 sierpnia 1942
roku, były zapewne prymicje, wielka radość, ale czas był zły,
niespokojny. Dokoła słychać było strzały, wybuchy bomb i granatów, przeloty samolotów na front wschodni. W tak trudnym
czasie biskup wysyłał nowych kapłanów na żniwo Pańskie.
Trzeba było pójść i głosić ludziom zwycięstwo prawdy nad
fałszem, dobra nad złem; trzeba było pomagać ludziom doświadczonym przez okrutną wojnę; trzeba było budzić nadzieje,
że Ewangelia zwycięży, że Bóg zwycięży. Czynił to Ksiądz
Infułat jako wikariusz trzech kolejnych parafii. Potem przyszła
praca w Caritasie, praca charytatywna na rzecz ubogich
doświadczonych przez wojnę, praca, w której można było zetknąć się z wieloma ciekawymi postaciami.
Z kolei chcemy tu przywołać na pamięć lata studiów specjalistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na
Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem pierwsze publikacje,
zdobywane sukcesywnie stopnie naukowe, dojazdy do Tarnowa,
do Krakowa na Wydział Teologiczny, pracę dydaktyczną.
Trzeba tu także przywołać ów cały nieprzyjazny Kościołowi
klimat, w jakim trzeba było wypełniać swoje zadania. Do
dziś mówi się głośno w Lublinie o stanowczej postawie Księdza Infułata wobec agentów komunistycznych. Wiadomo, że
nie wszyscy wytrwali. Wielu się przestraszyło. Niektórzy kłaniali się, by wyjechać za granicę, by osiągnąć jakąś doraźną
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korzyść. Ksiądz Infułat zachował twarz człowieka Kościoła,
Ewangelii. Dlatego nie otrzymał paszportu, dlatego czekał na
zatwierdzenie habilitacji przez dwadzieścia lat.
I oto z Lublina przybywamy do Wrocławia: organizacja
Wydziału Teologicznego, prowadzenie Seminarium Duchownego, śmierć kard. Kominka, praca naukowo-dydaktyczna, praca
formacyjna, homilie czwartkowe, sobotynki, publikacje
naukowe, choroba i godności kościelne, nagrody i odznaczenia –
oto tylko niektóre elementy Twojej prawie 23-letniej aktywności
kapłańskiej i rektorskiej w seminarium i na wydziale.
3. Z wdzięcznością przed Bogiem
Drogi Księże Infułacie! Proszę się nie gniewać, że przywołaliśmy te chwile z historii twojego życia przed ołtarzem, na tym
świętym miejscu. Przywołaliśmy, by za nie podziękować Bogu.
W godzinie złotego jubileuszu kapłaństwa stajemy przy
Księdzu Infułacie przed Bogiem: stajemy z wdzięcznością za to
wszystko, czego dobry Bóg udzielił Księdzu Infułatowi w życiu;
stajemy z wdzięcznością za tyle dobra, które Bóg przekazał
przez posługę kapłańską, naukową, wychowawczą Księdza
Infułata. Stajemy z wdzięcznością za dar Księdza Infułata dla
naszego wydziału i seminarium, dla Dolnego Śląska, dla
Kościoła w Polsce.
W duchu wdzięczności chcemy także wypraszać moce Boże
na dalsze, oby jeszcze długie lata życia Księdza Infułata. Amen.
Kaplica MWSD we Wrocławiu, jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. infułata prof. dr.
hab. Józefa Majki, 17 grudnia 1992 r.
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„ Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen „ (Ps 23)
Weish 1,13-15; 2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

Hochverehrter Herr Pfarrer Roman Gawlik, unser lieber
Jubilar!
Hochverehrter Herr Bezirksdekan!
Sehr verehrte alle Mitbrüder im Priesteramt!
Sehr geehrte Angehörige unseres Jubilarspriesters!
Liebe Mitglieder von Kirchenchorgemeinschaft!
Sehr verehrte Gaste von Ferne und von Nahe!
Liebe Schwestern und Briider im Herrn!
1. Was bedeutet ein Jubilaum zu feiern?
Es ist mir eine groBe Ehre, beim heutigen Priesterjubiläum
die Predigt zu halten. Ich nehme das an ais eine große Auszeichnung. Ich bin 750 Km. gefahren, um nur an diesem Jubilaum teilzunehmen. Ich freue mich dariiber, dass ich an diesem Jubilaum teilhaben darf. Ich habe zu diesem Anlass ganz
einfache Predigt vorbereitet.
Zu Beginn wollen wir eine Frage stellen: was ist ein Jubiläum? was bedeutet ein Jubilaum zu feiern? warum feiern wir
überhaupt die Jubiläen?
Jedes Jubiläum spricht uns, dass die Zeit vergeht; dass unser
Leben vergeht, dass alles auf unserer Erde vergeht. Wir feiern
die Jubiläen, um über unser Leben nachzudenken, um gütigem
Gott zu danken. Wir sind alle von Gott ausgegangen. Und wir
gehen zu Gott.
Das Jubiläum ist eine Zeit des Dankens und des Bittens.
Der Jubilar dankt Gott für alles, was er von Ihm bekommen
hat. Mit dem Jubilar sprechen seine Angehörige und seine
Freunde auch einen Dank aus. So ist es auch heute. Wir sind
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hier zusammengekommen, um in heutiger Eucharistiefeier mit
unserem Jubilar Pfarrer Roman Gawlik Gott zu loben und zu
preisen; wir haben uns versammelt, um mit ihm Gott zu danken. Wir danken dem allmächtigen Gott für das Leben, das er
von Ihm bekommen hat. Wir danken für die Gnade des Priesterberufes, für fünfundzwanzig Jahre des priesterlichen Dienstes, darin vier Jahre lang in der Pfarrgemeinde zu Gurten und
Pfarrgemeinde zu Geinberg. Wir danken dem lieben Gott fur
alles Gute, was Gott durch die Tatigkeit des Pfarrers uns und
vielen anderen Menschen getan hat.
Was finden wir besonderes im Leben von Pfarrer Roman
Gawlik? Von 50 Jahren seines Lebens ist er 25 Jahre lang ais
Priester in der katholischen Kirche. Das ist seine Berufung, die
er von Gott erhalten hat.
2. Wer ist ein Priester und was fur eine ist seine Aufgabe?
In einem Gespräch hat Herr Pfarrer es mir verwehrt, über
seine Person zu reden. Darum erlauben sie mir bitte, bei heutigem Jubiläum, erlauben sie mir zwei folgende Fragen zu stellen: „Wer ist ein Priester?” und „Wozu ist er in der Kirche berufen?”
Der Priester ist ein Mensch, der von Christus zu besonde- ren
Aufgaben berufen ist. Jeder Priesterberuf ist eine große Gnade,
ist eine große Gabe von Gott für die Kirche. Jesus hat damals
gesagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht
bringt und dass eure Frucht bleibt” (Joh 15,16).
Lieber Herr Pfarrer, du bist von Christus selbst berufen. In
deiner Jugendzeit hat Christus zu Dir gesagt; „Folgę mir nach”
(Mk 2,14). Du hast diese Stimme gut gehört. Du folgtest Ihm. Du
bist eine Gabe von Gott für die Kirche geworden. Dein
Priesterberuf ist eine Auszeichnung fur dich persönlich, für
deine Familie, für deine Geburtspfarrei.
Liebe Pfarrgemeinde, bei heutigem Jubiläum möchte ich
Ihnen allen sagen: Glaubt mir, der Priesterberuf, ist wirklich
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mit keinen anderen Beruf zu vergleichen. Zwar ist keiner von
uns, die hier ais Priester um den Altar sitzen, vermutlich ein
Heiliger. Aber dennoch wirkt Gott Heiliges, unsagbar Grosses
und Heiliges durch unsere Hände und durch unser Wort. Der
Jubilar kann heute in der Stille seines Herzens sagen: „O Gott,
Du bist unendlich gut. Alles ist letztlich Gnade, Dein Geschenk.
Und doch lässt Du uns Menschen mitwirken und Grosses tun.
Ich danke Dir nochmals für meinen Priesterberuf'.
Nun kommen wir zur zweiten Frage: „Wozu ist ein Priester in
der Kirche berufen? was für eine Aufgabe soli er erfüllen?”
Priester ist man zuerst für die Aufgabe, das Evangelium zu
verkünden, Gott und Gottes Wort hineinzurufen in unsere Zeit.
Wie schon damals der Prophet Amos gesandt wurde: „Geh, und
rede zu meinem Volk”: so sind wir ais Priester zuerst gesandt, um
Gottes Wort, um die frohmachende, ein Leben erfüllende
Botschaft zu verkünden, jede Botschaft, die Jesus uns gebracht hat.
Jesus sagte damals zu den Jünger: „Geht hinaus in die ganze Welt,
und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen” (Mk 14,15).
Das Evangelium Christi, das Wort des lebendigen Gottes ist immer
jung, immer aktuell. Es ist die Wahrheit, es ist die Nahrung fiir die
Welt, fiir die Menschen. „Der Mensch lebt nicht nur von Brot,
sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt” (Mt 4,4) –
sagte Jesus. Also, braucht der Mensch zum Leben nicht nur das
irdische Brot, sondern braucht er auch die Wahrheit, die Weisheit
Gottes, die ihn frei froh macht. Ais Priester sind wir nicht dazu da,
um politische Patenrezepte zu entwerfen, um uns von der
Tagespolitik vereinnahmen zu lassen, wir sind dazu da,
sein mächtiges, lebenschaffendes Wort zu verkunden. Dieses
Wort, von uns geglaubt und gelebt, würde viel mehr bewirken
als alle Politik und Wissenschaft. Wir beten täglich vor
der heiligen Kommunion: „Herr, sprich nur ein Wort und meine
Seele wird gesund”. Ein Wort von Gott, geglaubt, gelebt, und
wir wären gesund, wir könnten Berge versetzen, wir könnten
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Frieden schaffen. Man muss hier auch bemerken, es ist wichtig,
um das ganze Evangelium anzunehmen, zu approbieren. Manche
Leute in heutiger Welt wahlen von Evangelium nur das aus, was
für ihnen bequem ist, was keine Hingabe verlangt. Man soli das
ganze Evangelium approbieren und erfüllen, auch das
Evangelium des Kreuzes, das Evangelium von der Liebe zu den
Feinden, auch das Evangelium von heutigem Sonntag:
Lieber Herr Pfarrer, du verkündest das Evangelium Christi ais
Priester schon 25 Jahre lang, 9 Jahre schon in Österreich. Du hast
vielen Menschen den Weg zur Wahrheit und zum Leben gezeigt.
Du hast vielen Menschen das Licht Christi gebracht. Durch deine
Verkündigung sind viele Menschen bestimmt frei und glücklich
geworden. Wir danken dir dafür. Deine Pfarrgemeinde spricht
dir heute herzlichen Dank aus.
Die zweite wichtige Aufgabe, die vor jedem Priester steht, ist
die Spendung der heiligen Sakramente. Die Sakramente in der
Kirche sind die heiligen Zeichen Gottes Wirkung. Durch diese
Zeichen gibt uns Gott seine Gnade, sein Leben, seine Kraft.
Durch die Sakramente preisen wir Gott und bekommen wir
gleichzeitig von Ihm innere Kraft zum täglichen Leben. Ein
unbeschreiblicher Segen im Priesterleben ist der tägliche
Auftrag, Gott loben und preisen zu dürfen. Das machen wir vor
allem in der heiligen Eucharistie. Ja, die Feier der heiligen
Eucharistie, der großen Danksagung, ist das höchste Gotteslob,
das wir mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Vater
darbringen konnen und dürfen. Und Gott antwortet auf unseren
Lobpreis und Dank, indem er uns seinen Sohn Jesus Christus
immer wieder neu schenkt im Brot des Lebens, ais Speise auf
unserem Lebensweg, ais seine Zusage der Tat: „Ich bin immer
bei euch, bei dir”. Wollen wir hier auch bemerken, dass ohne
Priester es keine Eucharistie gibt. Etwas Größeres und
Wertvolleres können wir Priester, kann kein Mensch dieser Welt
uns anbieten und schenken im Auftrag und in der Vollmacht des
ewigen Hohen-Priesters Jesus Christus.
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Lieber Herr Pfarrer, du hast in deinem Priesterleben so viel
Mai die Eucharistie gefeiert, du hast auch so viel Mai andere
Sakramente gespendet. Durch deinen sakramentalen Dienst hat
Gott unzahlreiche Gaben den gläubigen Menschen geschenkt.
Bei deinem Jubiläum danken wir Gott dafür. Wir danken auch
dir für deinen treuen Dienst, für deinen Kummer um die schöne
Liturgie.
Voriges Jahr hatten wir in Polen einen Besuch von den Polen, die seit dem zweiten Weltkrieg in Kazachstan – in Russland
wohnen. Sie waren in Jasna Góra, in Ausschwitz und in Kraków.
Zum Abschied hat man ihnen eine Frage gestellt: worin könnten
wir ihnen helfen; was brauchen sie; brauchen sie Geld oder
Medikamenten. Die Antwort lautete: geben sie uns einen Priester
nach Osten. Wir brauchen zum unserem, menschlichen Leben
einen Priester.
Und schließlich, die dritte Aufgabe jedes Priesters – das ist
der Dienst der Liebe. In seiner eigenen Primizpredigt in Nazareth nennt Jesus den Auftrag, derer, die er in seine Nachfolge
ruft: „Der Geist des Herrn ruht auf mich; denn der Herr hat mich
gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen das
Evangelium bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung
verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe” (Lk 4,18-19).
Der Priester soli das Reich Gottes auf der Erde bauen. Er tut
das nicht nur durch den Dienst dem Wort Gottes und dem Dienst
den Sakramenten, sondern auch durch sein Zeugnis für die Liebe.
Jeder Priester ist verpflichtet eine christliche Ge- meinschaft zu
bilden.
3. Dank, Gratulation und Wunsche
Lieber Jubilar, vor 25 Jahren bist du durch die Priesterweihe ein Diener aller Mitmenschen geworden. Als Diener der
Kirche hast du in deinem Priesterleben so viel Gutes getan.
Ais Priester Jesu Christi warst du immer da für die Armen, die
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Trostlosen und Verzweifelten, fiir die, die keiner mag und für die
keiner Zeit hat, fiir die Kranken und Hilfsbediirftigen und für die
Sterbenden.
Lieber Herr Pfarrer, unser hochverehrter Jubilar, wir danken
heute dem allmächtigen Gott für dich, wir danken Gott für alles,
was Er uns allen durch deinen priesterlichen Dienst ge- tan hat.
Liebe Brüder und Schwestern, es ist schon Zeit gekommen,
um diese Jubiläumspredigt zu enden. Erlauben sie mir zum
Schluss, unserem Jubilar schöne Gratulation und gute Wünsche
zum Ausdruck bringen zu dürfen. Herr Pfarrer, wir gratulieren
dir, dass du durch dein echtes Priesterleben für uns Priester und
für alle Gläubigen ein Vorbild warst und bist. Wir danken dir für
alles, was du für die Gemeinde in Gurten und Geinberg getan
hast. Und wir wünschen dir alles Gute, Gottes Segen für deinen
weiteren Priesterweg. Sei als Priester glücklich und gesund; sei
als Priester für alle wie alter Christus, der zweite Christus. Möge
der allmächtige Gott durch die Fürsprache der Heiligen, der
allerseligsten Jungfrau und Mutter Maria, ihres Bräutigams des
heiligen Josef, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, deines
Namenspatrons, des Pfarrpatrons, dich segnen und beschützen.
Wir beten in dieser Eucharistie, um diese Wünsche
verwirklichen zu können. Amen.
Gurten und Geimberg (Österreich), das 25-jährige (silberne) Priesterjubiläum
von Pharrer Roman Gawlik, den 28/29. Juni 1997
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Kapłaństwo ks. Bolesława Kałuży
przedłużeniem misji św. Jana Chrzciciela
Sdz 13,2-7.24-25a; Lk 1,5-25

1. Zwiastowanie narodzin św. Jana Chrzciciela
Przeżywamy ostatnie dni adwentowego oczekiwania. Już
wkrótce staniemy wobec tajemnicy Emmanuela. Teksty biblijne
świątecznej liturgii poprowadzą nas na miejsce, na którym
„Słowo ciałem się stało”. Razem z Maryją, Józefem i pasterzami
otoczymy żłóbek z Dziecięciem i na nowo zaśpiewamy: „Ach,
witaj, Zbawco, z dawna żądany”.
Dziś, gdy jesteśmy u kresu adwentowej drogi, zanim rozbłyśnie blask Nocy Betlejemskiej i zabrzmi śpiew kolęd, liturgia,
którą tu sprawujemy, prowadzi nas do domu rodziców
ostatniego proroka Starego Przymierza – Zachariasza i Elżbiety.
Są to bogobojni małżonkowie. Ewangelista napisał o nich:
„Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie
według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich” (Łk 1,6).
Oczy wielu patrzyły na nich podejrzliwie, bo oto Bóg jakby
zapomniał o nich, zagniewał się na tych sprawiedliwych, nie
dając im potomstwa. Zresztą zdarzyło się to nie pierwszy raz.
Oto w Sorea, w pokoleniu Dana – jak głosi dziś tekst pierwszego
czytania – mąż imieniem Manoach i jego żona długie lata czekali
na potomstwo. I w sytuacji po ludzku przegranej, z wielkim
opóźnieniem – odezwał się Bóg. Powołał do życia, wyposażył w
moc i posłał z misją ratowania narodu z rąk Filistynów mocnego
swego wybrańca, Samsona.
Tutaj także, w sędziwe małżeństwo Elżbiety i Zachariasza,
wkracza Najwyższy ze swoim planem, bo trzeba było przygotować naród na przyjęcie Oczekiwanego.
Trzeba nam jeszcze raz zasłuchać się w anielskie słowa
skierowane do Zachariasza w świątyni. Jest tam bowiem za61

powiedź tego, co potem dokładnie urzeczywistniło się w życiu i
działalności Poprzednika Pańskiego, a co także w jakiś sposób
dotyczy każdego z nas. „Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba
została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna,
któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i
wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki
w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki
napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci
Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w
duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a
nieposłusznych – do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować
Panu lud doskonały” (Łk 1,13-17).
W zapowiedzi tej kryje się streszczenie całej misji Jana. Była
to misja przygotowania narodu na przyjęcie Zbawiciela i misja
samego przedstawienia, pokazania Go światu. Misję tę wypełnił
Jan w wielkim stylu. Dlatego Chrystus mógł o nim powiedzieć:
„Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana
Chrzciciela” (Mt 11,11). Stojąc dziś przed Zachariaszową wizją
powołania jego syna, popatrzmy na powołanie waszego Księdza
Proboszcza, srebrnego Jubilata, ks. prof. Bolesława Kałuży.
2. Dotychczasowa droga życia ks. Bolesława Kałuży
Na dzisiejszym jubileuszu przypomnijmy, że ks. proboszcz
Bolesław Kałuża urodził się 18 grudnia 1935 roku w Katowicach. Wczoraj więc ukończył 63. rok życia. Wraz z siostrą Anną
otrzymał w domu rodzinnym staranne wychowanie religijno-patriotyczne. Chrystus chciał go mieć swoim kapłanem. Maturzysta Bolesław, czując powołanie, wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Po pięciu latach studiów filozoficzno-teologicznych i po przejściu formacji ascetycznej i duszpasterskiej, 20 grudnia 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Bolesława Kominka, późniejszego kardynała, metropolity wrocławskiego. Jutro więc mi-
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nie czterdziesta rocznica tego szczególnego dnia w życiu Księdza Profesora. W latach 1958-1961 ks. Jubilat był wikariuszem
w parafii pw. NSPJ w Węglińcu. Ordynariusz chciał wysłać go
na studia biblijne do Rzymu. Gdy nie otrzymał paszportu,
skierowano go na studia specjalistyczne z zakresu teologii i biblistyki na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Trwały one trzy lata
(1961-1964). Po uzyskaniu licencjatu powrócił do diecezji. Od
roku 1964 był kapelanem sióstr nazaretanek i w Zakładzie dla
Nieuleczalnie Chorych we Wrocławiu, a od roku 1965 –
wikariuszem parafii katedralnej we Wrocławiu. Jednocześnie
pełnił obowiązki lektora języka greckiego i hebrajskiego oraz
wykładowcy przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium
Duchownym we Wrocławiu. Był to akurat czas mojej formacji
seminaryjnej. Chcę złożyć świadectwo przed wami, że bardzo
chętnie uczęszczaliśmy na wykłady ks. Profesora. Były bardzo
kompetentne i zawierały wiele odniesień do życia.
W latach 1969-1975 ks. Bolesław Kałuża był proboszczem
parafii św. Anny w Ząbkowicach Śląskich i dziekanem dekanatu
Ząbkowice Śląskie, a od roku 1975 jest waszym proboszczem w
Grodziszczu. W dalszym ciągu jest nauczycielem akademickim
na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym
Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.
3. Janowy styl duszpasterzowania ks. proboszcza
Bolesława Kałuży
Na podstawie tego, co wiemy i czego doświadczamy, możemy powiedzieć, że misja ks. Jubilata jest bardzo podobna do
misji św. Jana Chrzciciela. Poprzednik Pański przygotowywał
ludzi na przyjęcie Chrystusa. Czynił to w postawie modlitwy,
pokuty, pokory i odwagi. Był mężem zatopionym w Bogu, prowadził bardzo skromny styl życia. Był niezwykle pokorny.
Nigdy sobą nie przesłaniał Chrystusa. Odznaczał się odwagą.
Nie mówił tego, co się mogło podobać ludziom, ale głosił
prawdę otrzymaną od Boga.
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Patrząc na styl działalności duszpasterskiej waszego ks.
Proboszcza, możemy zauważyć, że on także prowadzi skromny
styl życia. Jest kapłanem o głębokim życiu wewnętrznym. Nie
zabiega o swoją chwałę, ale o chwałę Zbawiciela. Nie głosi tego,
co mogłoby się wam podobać, co jest łatwe i proste, ale to, czego
żąda od nas Bóg. Stawia wam wymagania, ale w imię waszego
dobra i szczęścia. Jest jednym z pierwszych proboszczów, którzy
w pracy ewangelizacyjnej posługują się gazetą parafialną.
W pracy duszpasterskiej ks. Proboszcz tak bardzo troszczy
się o piękno liturgii. Dba o liturgiczną służbę ołtarza. Urządza
nabożeństwa biblijne i koncerty muzyczne.
Bardzo czytelnym rysem działalności waszego Pasterza jest
troska o jedność wśród was, o jedność wśród wszystkich chrześcijan w wymiarze europejskim i światowym. W tak dużym
stopniu przyczynił się do pojednania polsko-niemieckiego
poprzez pielęgnowanie pamięci o Helmucie Jamesie von Moltke, który tu, w Krzyżowej, sprzeciwiał się terroryzmowi hitlerowskiemu. Dzięki waszemu ks. Proboszczowi Krzyżowa jest
dziś znana w całej Polsce. Przypomnijmy, że to ks. Proboszcz
przygotował słynną Mszę Pojednania, która została odprawiona
12 października 1989 roku na dziedzińcu dawnego pałacu von
Moltków w Krzyżowej. Uczestniczył w niej kanclerz RFN
Helmuth Kohl i premier RP Tadeusz Mazowiecki. W trakcie tej
Mszy św. kanclerz RFN i polski premier uścisnęli sobie dłonie i
wymienili pocałunek pokoju.
W tym roku w czerwcu znowu gościliście kanclerza Helmutha Kohla, któremu z naszej strony towarzyszył premier Jerzy
Buzek. We wszystkich tych ważnych wydarzeniach był i jest
obecny ks. proboszcz Bolesław Kałuża. Opiekuje się przyjeżdżającą tu młodzieżą różnych wyznań z całej Europy i odprawia młodym nabożeństwa ekumeniczne.
Księże Jubilacie, gdy świętujesz dzisiaj czterdziestolecie
swego kapłaństwa, gratulujemy ci wszystkich osiągnięć. Jesteśmy dumni, że mamy w naszej archidiecezji takiego odda64

nego kapłana, oddanego Kościołowi, Ewangelii, ekumenizmowi, jedności, tutejszym parafianom. Dziękując Bogu za ciebie,
modlimy się na tej Eucharystii o niebieskie dary na dalszą twoją
kapłańską służbę. Tu, przy ołtarzu, mówimy ci w języku twoich
rodzinnych stron: Szczęść Boże! Amen.
Grodziszcze, par. pw. św. Anny, rubinowy jubileusz kapłaństwa ks. Bolesława
Kałuży, 19 grudnia 1998 r.

Owocna służba w trudnym czasie –
dziesięć lat posługi Nuncjusza
Apostolskiego Kościołowi w Polsce
Za 2,5-9.14-15a; Łk 9,43b-45

1. Dwoistość faktów i postaw
W naszym codziennym życiu doświadczamy różnych przeciwieństw, i to zarówno w świecie przyrody, jak i w postawach
ludzkich. Nie jest nam obce doświadczenie światła i ciemności,
ciepła i zimna, zdrowia i choroby, doświadczenie prawdy i
kłamstwa, dobra i zła, miłości i nienawiści, piękna i brzydoty,
mądrości i głupoty, uczciwości i nieuczciwości, świętości i
grzeszności, jednym słowem: wartości i antywartości. Często
owe przeciwieństwa ścierają się ze sobą. W poprzednim stuleciu
filozof niemiecki Hegel postawił nawet tezę, że cała historia
tworzy się i rozwija na drodze zderzania się sprzeczności.
Zwykle jest tak, że preferujemy któreś z przeciwieństw
i uznajemy je za właściwe, za godne zdobywania i czynienia.
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W świecie przyrody wolimy światło, ciepło, zdrowie. W płaszczyźnie wartości intelektualno-moralnych cenimy: prawdę,
mądrość, dobro, miłość, piękno, świętość. Owa dwoistość
wartości i postaw jest podstawą do mówienia o ludziach uczciwych i prawych oraz o nieuczciwych i zdeprawowanych.
Na takie przeciwstawne postawy ludzi wskazuje nam dzisiejsza liturgia słowa 26. niedzieli zwykłej. Najpierw prorok
Ezechiel mówił nam o postępowaniu Boga i postępowaniu ludzi,
które różnią się między sobą. Bóg stawia z żalem retoryczne
pytanie: „Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy
raczej wasze postępowanie jest przewrotne?” (Ez 18,25). Tak
właśnie bywało w historii zbawienia: z jednej strony
sprawiedliwy, wierny Bóg, z drugiej – przewrotny człowiek.
Także wśród samych ludzi ujawniały się diametralnie różne
postawy, różne zachowania w stosunku do pierwotnej decyzji.
Biblijny tekst mówi o człowieku sprawiedliwym, który odstępuje od sprawiedliwości, popełnia grzech, i o bezbożnym, który
się nawraca. Finał pierwszego jest tragiczny, drugiego – pomyślny.
Na dwie kategorie ludzi wskazuje nam także Chrystus. W
przytoczonej przypowieści jest mowa o dwóch synach. Pierwszy
deklaruje, że pójdzie do winnicy, ale nie idzie; drugi –
odwrotnie: w pierwszej chwili odmawia, ale reflektuje się, idzie i
wypełnia wolę ojca.
Tak jak ongiś biblijni słuchacze, tak i my dzisiaj potrafimy
wskazać na prawidłową postawę i powiedzieć, że u Pana Boga
liczą się nie tyle słowa, ile czyny. Nie ci znajdują w oczach Boga
uznanie, którzy uważają się za sprawiedliwych, dużo mówią,
deklarują i na tym poprzestają. Bóg pochwala ludzi dobrego
czynu, pochwala tych, którzy czasem nawet się zapomną, w
pierwszej chwili sprzeciwiają się dobru, ale w porę się
opamiętają i nawracają. Dlatego też Chrystus mówi do faryzeuszów: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego” (Mt 21,31b). A więc nie liczą się deklaracje, za którymi nie idą czyny, ale uznanie znajdują czyny,
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chociażby nie były poprzedzane pozytywnymi deklaracjami,
czyli czyny, które są konsekwencją prawdziwego nawrócenia.
W kontekście takiego pouczenia celebrujemy tę liturgię, w
której dziękujmy Bogu za sakrę biskupią i dziesięć lat posługi
Kościołowi w Polsce Księdza Arcybiskupa Nuncjusza, naszego
najdostojniejszego celebransa. W kontekście przyjętego słowa
Bożego chcemy zauważyć najpierw właśnie to, że Ksiądz
Arcybiskup nie jest człowiekiem deklaracji, ale jest człowiekiem
ewangelicznego czynu. Pracuje w winnicy Kościoła w stylu tego
syna, który w oczach Pana zyskał pochwałę.
2. Droga życia Nuncjusza Apostolskiego
Jubileusz dziesięciolecia to pierwszy liczący się jubileusz.
Każdy jubileusz jest powrotem do przeszłości. Wracamy do
minionych lat nie po to, by się zastanawiać nad naszymi dokonaniami, ale przede wszystkim po to, by ujrzeć, jakimi drogami
prowadziła nas i prowadzi przez życie Boża Opatrzność, by
przez to lepiej sobie uświadomić, za co winniśmy Bogu
dziękować.
Drogi Księże Arcybiskupie, proszę nam pozwolić na tej
świętej liturgii przed Panem Bogiem powrócić z tobą na drogi
twojego życia, którymi od przeszło sześćdziesięciu lat prowadzi
cię Boża Opatrzność. W spojrzeniu w przeszłość chcemy wrócić
do samego początku. Wracamy najpierw do twego rodzinnego
domu w Jadownikach Mokrych, na ziemię tarnowską, ziemię
licznych powołań kapłańskich i zakonnych. Powracamy do
rodziców i rodzeństwa, nad rzekę Kisielinę, na rodzinne pola,
łąki i lasy. Wracamy do kościoła parafialnego, do szkoły
podstawowej i średniej. Wracamy do kraju twego dzieciństwa i
młodości, który niesiesz w swym sercu i w swych wspomnieniach przez życie jako wielki skarb. Biegniemy potem na
ziemię warmińską, do Hosianum, gdzie pod okiem naszego
Księdza Kardynała, ówczesnego prefekta alumnów, dochodziłeś
do kapłaństwa. Wspominamy przed Bogiem parafię w Kwidzyniu, wędrujemy na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a stam67

tąd do Wiecznego Miasta, na Uniwersytet Gregoriański i do
Roty Rzymskiej. Po skończonych studiach widzimy cię najpierw
w Kongregacji Dyscypliny Sakramentów, a po wyborze kard.
Karola Wojtyły na papieża – w Sekretariacie Stanu Stolicy
Świętej. Była to praca bardzo owocna, przeplatana przyjazdami
do Ojczyzny z arcybiskupem Poggim z ważnym posłaniem
Stolicy Apostolskiej. Gdy po dziesięciu latach pontyfikatu
polskiego papieża nastał pamiętny rok 1989, gdy powiał wiatr
wolności w Europie Środkowo-Wschodniej i Kościół odzyskał
swą podmiotowość, Ojciec Święty, w porozumieniu z
ówczesnymi władzami państwowymi, zatroskany o swój
ojczysty dom, przysłał cię do nas, abyś jako arcybiskup podjął w
kraju nad Wisłą i Odrą posługę nuncjusza apostolskiego. Było to
wskrzeszenie jakże ważnej kościelnej tradycji nuncjuszów
apostolskich w Polsce, zapoczątkowanej w połowie XVI wieku,
ale brutalnie przerwanej w czasie niewoli narodowej, a potem
okupacji hitlerowskiej i sowieckiej.
3. W służbie wartościom podobającym się Bogu
Jakże się wiele wydarzyło i dokonało w czasie tego dziesięciolecia, od tamtej jesieni ludów. W tych ważnych wydarzeniach, przemianach obecny był zawsze głos Nuncjusza
Apostolskiego, głos, który był jakby przedłużeniem głosu
Apostoła Narodów z dzisiejszego fragmentu Listu do Filipian:
„Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i
drugich” (Flp 2,4). Oszczędźmy sobie szczegółów. Wymieńmy
może tylko to, co najbardziej widoczne: wprowadzenie
katechizacji, czyli nauczania religii do szkół, przygotowanie i
przeprowadzenie reorganizacji polskich diecezji w roku 1992,
przygotowanie i podpisanie konkordatu między Stolicą
Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, przewodniczenie korpusowi dyplomatycznemu akredytowanemu w naszym państwie,
organizacja w minionym dziesięcioleciu czterech pielgrzymek
Jana Pawła II do Ojczyzny, ustawiczna troska o Kościół w Polsce, o jego hierarchię, duchowieństwo, zakony, seminaria du68

chowne, wydziały teologiczne i inne instytucje kościelne, jednym słowem: troska o właściwe wypełnianie misji przez Kościół
w warunkach przemian ustrojowych, w okresie budowania
demokracji.
Trzeba przyznać, że czuwanie nad Kościołem w takim właśnie czasie było i jest zadaniem niezwykle trudnym; mówią
niektórzy, że o wiele trudniejszym aniżeli w czasach komunistycznych, kiedy wróg był zdeklarowany i odkryty. Podziwiamy
tę troskę Księdza Arcybiskupa Nuncjusza, Księdza Prymasa i
wszystkich polskich pasterzy, by Kościół w Polsce nie odszedł
od prawdy, od Ewangelii, od człowieka, od tradycji narodowych,
by mu zostały oszczędzone te błędy, które popełnił po II Soborze
Watykańskim w krajach zachodnich. Ubolewamy nad tym, że
Europa jakby znudziła się chrześcijaństwem, że zapomina, skąd
wyrosła jej wielkość, jej kultura, że nie zawsze dobrze widzi, na
jakiej drodze może się zjednoczyć, stać się Europą ojczyzn, na
jakiej drodze może oprzeć się islamowi i nękającym ją sektom
przychodzącym z importu, a także przeróżnym trendom
liberalistycznym, opartym na fałszywym wizerunku człowieka.
Bolejemy nad tym, gdy widzimy, jak wielu cieszy się z
niepowodzeń Kościoła katolickiego, a martwi jego sukcesami,
jak wielu kibicuje antyewangelicznym hasłom. Kościół w
Polsce, stróżowany przez Księdza Arcybiskupa Nuncjusza,
obronił wiele wartości i może wnieść znaczące wiano do
wspólnego domu Europy, do którego zdążamy.
Na dzisiejszej liturgii, celebrowanej tu we Wrocławiu, chcemy także zauważyć, że troskliwa ręka i życzliwe oko Nuncjusza Apostolskiego czuwa także od dziesięciu lat nad Kościołem na Dolnym Śląsku, nad naszą archidiecezją. My zaś ze
swej strony darzymy namiestnika Ojca Świętego szczególną
sympatią i miłością i chcemy dziś wyznać, że każdy jego przyjazd na Dolny Śląsk jest dla nas wielkim wydarzeniem, wielkim świętem. Dlatego gdy zegar życia Księdza Arcybiskupa
odmierzył dziesięć lat posługi biskupiej w naszym kraju w ro-
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li nuncjusza apostolskiego, włączamy się pełnym sercem w
dziękczynienie Bogu za dobro wyświadczone polskiemu
Kościołowi przez posługę Waszej Ekscelencji. Wypraszamy
łaski na dalsze lata życia i życzymy spełnienia zamiarów, planów i najskrytszych życzeń serca. Naszą wdzięczność, prośby i
życzenia wplatamy w tę Najświętszą Ofiarę. Niech wzrośnie
przez to chwała Boża i niech będą umocnione Bożą mocą nasze
serca i umysły. Amen.
Katedra wrocławska, dziesięciolecie sakry biskupiej i posługi ks. abp. Józefa
Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, 25 września 1999 r.

Z mądrością i gorliwością św. Katarzyny
Kpł 19,1-2.17-18; Mt 10,28-33

1. Z kart życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Przeżywamy dziś w waszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową i zarazem jubileuszową. Wasz poprzedni ksiądz
proboszcz, ks. kanonik Jan Krzanik, nasz dostojny główny
celebrans, obchodzi czterdziestolecie święceń kapłańskich.
Przypomnijmy najpierw na tej uroczystości postać św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy, waszej niebieskiej Patronki.
Pochodziła z Aleksandrii, z miasta, które w starożytności było
centrum kultury na kontynencie afrykańskim. Jej życie przypada na początek IV wieku. Została dobrze wykształcona.
Według legendy jako osiemnastoletnia dziewczyna z polecenia cesarza Maksencjusza podjęła dysputę z najwybitniejszymi filozofami, sprowadzonymi przez cesarza. W dyspucie z nimi nie tylko potrafiła odeprzeć ich argumenty i obronić praw70

dziwość wiary chrześcijańskiej, ale przywiodła niektórych
adwersarzy do nawrócenia. Rozgniewany cesarz skazał Katarzynę na okrutne tortury. W czasie tortur była wzywana do
wyrzeczenia się wiary. Ponieważ tego nie uczyniła, została
ścięta. Ciało jej złożono w prawosławnym klasztorze na zboczu
góry Synaj. Katarzyna nie została zapomniana przez potomnych.
Jej kult rozwinął się na Wschodzie i na Zachodzie. W szybkim
czasie stała się bardzo popularną świętą. Została patronką
kolejarzy i tramwajarzy.
2. Testament duchowy św. Katarzyny

Dzięki czemu Katarzyna stała się świętą? dlaczego nie została
zapomniana przez potomnych? dlaczego doznawała wielkiej
czci w historii chrześcijaństwa?
Przypomniana historia jej życia w kontekście tekstów biblijnych odczytanych przed chwilą pozwala nam wskazać na
dwie racje, które leżą u źródeł świętości naszej dzisiejszej Patronki. Pierwszą z nich jest umiłowanie prawdy i mądrości, którą
przyniósł na świat Chrystus, oraz odważne głoszenie tej prawdy.
Drugą zaś jest świadectwo dawane prawdzie aż do męczeństwa.
Gdy świętujemy dzisiaj rubinowy jubileusz ks. Jana Krzanika, chcemy zauważyć, że tym wartościom, którym służyła św.
Katarzyna, służył także ks. Jubilat. Jako kapłan wyświęcony 24
czerwca 1962 roku, przez czterdzieści lat ks. Kanonik służył
prawdzie, świadczył o niej i składał świadectwo Chrystusowi.
3. Czterdzieści lat w służbie prawdzie

a. Głoszenie prawdy
Przypomnijmy, że prawda jest wielką wartością, że stanowi najzdrowszy pokarm dla umysłu ludzkiego. Kłamstwo, fałsz
zaś to trucizna. Trwaliśmy przez wiele lat w systemie, który
szerzył kłamstwo i strach. Jesteśmy jeszcze dotknięci tą chorobą zakłamania. Lekarstwem przeciw temu jest powrót do
prawdy. Najlepszą i najpełniejszą prawdę ogłosił zaś Chrystus.
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Ks. Jubilat służy tej prawdzie Chrystusowej od czterdziestu
lat jako kapłan. Tę prawdę przepowiadał na ambonie w czasie
homilii i kazań. Tą prawdą karmił dzieci i młodzież w ramach
katechizacji: najpierw w salkach parafialnych, a w ostatnich
latach w szkole. Ta prawda ewangeliczna dotyczy różnych
dziedzin życia. W ostatnich tygodniach, w miesiącu listopadzie
koncentrowała się ona na sprawach ostatecznych. Ks. Jubilat
Jan, jako jeden z wielu kapłanów, przypominał wiernym, że
idziemy przez ziemię do innego, lepszego domu. Dom ziemski
nie jest domem naszego stałego zameldowania. Jest to dom
przejściowy. Przed nami ścieli się nowy, lepszy świat, świat
rajski, świat bez wojen, bez chorób, bez cierpień, świat
radosnego obcowania z Bogiem. Dlatego warto żyć. Skoro tak
jest, to warto cierpieć, warto się trudzić, warto być dobrym, bo to
wszystko będzie ocalone. Pan Bóg pozbiera z naszego życia
wszystkie okruszyny dobra, niczego nie pominie, niczego nie
zapomni. Wszystko policzy. Dlatego trzeba wytrwać. Ludzie
mądrzy mówią: „Czego nie można zmienić, to trzeba przetrzymać”.
Taką to prawdę przez tyle lat przypominał ludziom nasz
dzisiejszy Jubilat. Chcemy zauważyć, że ks. Kanonik nie tylko
gorliwie głosił Ewangelię Chrystusa, ale sprawował święte
obrzędy, odprawiał każdego dnia Mszę Św., na której on sam i
wierni oddawali cześć Bogu i z której nabierali duchowej siły do
chrześcijańskiego życia, czerpali siły do dawania świadectwa o
Chrystusie.
b. Dawanie świadectwa prawdzie
Przypomnieliśmy na początku, że św. Katarzyna Aleksandryjska zdobywała świętość nie tylko przez odkrywanie i głoszenie prawdy, ale także – a może przede wszystkim – przez
dawanie świadectwa prawdzie, świadczenie o Chrystusie. Podobne zadanie pełni każdy kapłan, w tym także nasz ks. Jubilat. Na samym poznaniu i głoszeniu prawdy nie można się
bowiem zatrzymać. Prawdą trzeba żyć. Prawda przeżywana
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staje się miłością. Tylko prawdy przeżytej będzie człowiek
bronić.
Jan Paweł II wręczył w Watykanie 26 listopada 1994 roku
kapelusze kardynalskie trzydziestu nowo kreowanym kardynałom. Wśród nich był abp Kazimierz Świątek z Białorusi. Jest
to szczególny świadek Chrystusa. To właśnie on tak wiele
wycierpiał za prawdę. Od 1939 roku jest księdzem. Kilkanaście
lat spędził w ciężkich łagrach sowieckich. Przy okazji
otrzymania purpury kardynalskiej prasa katolicka przybliżyła
nam dwa bardzo wymowne szczegóły z jego życia. Pierwszy
pochodzi z łagru z Syberii. W Wigilię Bożego Narodzenia ks.
Świątek zorganizował w obozie łamanie się opłatkiem. Został
przyłapany na tym przez sowieckiego oficera. Wojskowy służbista wyjął rewolwer, by natychmiast zastrzelić organizatora
religijnego obrzędu. Ks. Świątek sięgnął po opłatek i wyciągnął
rękę z opłatkiem do oficera. Nastała cisza-konsternacja.
Wszystkim zabiły mocniej serca. Oficer sowiecki po chwili
opuścił powoli lufę pistoletu. Zło zostało zwyciężone przez
dobro.
Druga historia pochodzi z końca drugiej wojny światowej.
Gdy front wschodni przesuwający się w stronę Berlina minął
Brześć nad Bugiem, zaczęły się nowe aresztowania. NKWD
pozamykało wszystkich akowców. Znowu ks. Świątek znalazł
się w więzieniu. Z jego celi, gdzie siedział, i z sąsiednich cel
każdej nocy brano więźniów na rozstrzelanie. Ks. Świątek czekał na swoją kolej. Gdy go wezwano na rozstrzelanie, sowiecki
służbista powiedział: „na ciebie to szkoda kuli, ty zgnijesz i tak
w łagrze syberyjskim”. Ks. Świątek nie zginął. Bóg pozwolił mu
wszystko przetrzymać, wszystko przeżyć. Wyszedł z lat
komunistycznego terroru jako bohater wiary, jako świadek
Chrystusa. Możemy dzisiaj tu powiedzieć, że w swoim
świadectwie jakoś upodobnił się do św. Katarzyny.
Z pewnością nasz ks. Jubilat nie miał takich drastycznych
doświadczeń, ale – sami dobrze wiecie, gdyż u was pracował
ponad dwadzieścia lat – wiecie, jak czytelne było jego świadectwo o wartościach ewangelicznych.
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Drogi Księże Jubilacie, otaczamy cię dzisiaj naszą modlitwą.
Modlimy się w tej Eucharystii odpustowej o trwałe owoce
twojego duszpasterzowania. Modlimy się o potrzebne łaski na
dalszą twoją kapłańską służbę. Niech Maryja, Matka kapłanów,
zachowuje cię w swojej macierzyńskiej opiece. Amen.
Piława Dolna, par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
40-lecie kapłaństwa ks. Jana Krzanika, 1 grudnia 2002 r.

„ Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie
wyzwolił” (Ps 34,5)
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9; Mt 16,13-19

1. Św. Piotr i Paweł, Książęta Apostołów
Św. Piotr Apostoł pochodził z Betsaidy. Był synem Jony i
bratem Andrzeja, także powołanego przez Chrystusa do
grona Apostołów. Pierwotnie miał na imię Szymon. Wraz z ojcem i bratem trudnili się rybołówstwem. Mieszkali w Kafarnaum (Mk 1,29). Podczas powołania do grona najbliższych
uczniów Chrystus zmienił mu imię na Piotr, czyli Opoka (Mk
1,16-18). Dzięki swej rzutkości, impulsywności i usłużności
rychło zaczął przewodzić grupie uczniów i stał się ich rzecznikiem. Jezus zaakceptował to pierwszeństwo, a nawet je umocnił. Przy każdej okazji wyróżniał Piotra. Stał się on świadkiem
cudów o szczególnym znaczeniu. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira. Był obecny w czasie Przemienienia na górze
Tabor. Słyszał zapowiedź męki. Został potem dopuszczony do
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śledzenia cierpień Jezusa w Ogrójcu. W czasie procesu zaparł się
Jezusa przed odźwierną. Potem żałował swojej niewierności.
Chrystus mu wszystko przebaczył i znowu go wyróżnił po
zmartwychwstaniu. W czasie zjawienia się nad Jeziorem Tyberiadzkim zmartwychwstały Pan nadał mu prymat w Kościele.
Kazał mu paść owce i baranki, co oznaczało otrzymanie władzy
w Kościele. W ten sposób zostało jakby anulowane jego
tchórzliwe zaparcie się Mistrza. Po wniebowstąpieniu Chrystusa
Piotr miał świadomość swego pierwszeństwa we wspólnocie
Apostołów. W dzień Pięćdziesiątnicy wygłosił w Jerozolimie
płomienne kazanie, po którym przyłączyło się do chrześcijan
około trzech tysięcy dusz (por. Dz 2,14-41). Jako głowa małej
społeczności Piotr przewodniczył w podejmowaniu decyzji i
kierowaniu jej losami. Ostrze prześladowań było skierowane na
Piotra. To Piotr i Jan jako pierwsi stanęli przed Sanhedrynem
(por. Dz 4,1-22). Piotr został wtrącony do więzienia. W czasie
przesłuchania Apostołów na pytanie Sanhedrynu, dlaczego
mimo zakazu nauczali o Chrystusie, Piotr odpowiedział: „Trzeba
bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Cudownie
uwolniony z więzienia, Piotr zmuszony był uchodzić z
Jerozolimy. Wraz z Janem udał się do Samarii, aby tamtejszym
ochrzczonym udzielić darów Ducha Świętego (por. Dz 8,14-24).
Następnie Piotr przebywał w Antiochii. Odwiedzał gminy
chrześcijańskie w Azji Mniejszej. Ostatni etap swego życia
spędził w Rzymie, gdzie w 67 roku po śmierci Chrystusa sam
poniósł męczeńską śmierć na krzyżu. Nad jego grobem
zbudowano na początku IV wieku kościół. W XVI wieku stanęła
na tym miejscu ogromna bazylika, która do dzisiaj przyciąga
pielgrzymów z całego świata.
Drugi patron dzisiejszej uroczystości, św. Paweł, urodził się
w Tarsie w Cylicji ok. 8 roku po Chrystusie w rodzinie
żydowskiej, legitymującą się przynależnością do pokolenia
Beniamina. Młody Szaweł otrzymał solidne wykształcenie w
Jerozolimie u stóp Gamaliela, jednego z najwybitniejszych
ówczesnych rabinów . Zdobył wiedzę nie tylko w zakresie zna75

jomości Biblii i historii Izraela, ale także w dziedzinie kultury
hellenistycznej. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że
przez długi czas był bezwzględnym prześladowcą chrześcijan.
Sam o tym także wspomina w swoich listach (Ga 1,13; Flp 3,6; 1
Tm 1,13). Jako prześladowca chrześcijan Szaweł był świadkiem
męczeńskiej śmierci św. Szczepana. Około roku 36 pod
Damaszkiem miał widzenie Chrystusa Zmartwychwstałego,
który go powołał do głoszenia Ewangelii wśród pogan. Zgodnie
z poleceniem Szaweł przyjął chrzest i stał się gorliwym
głosicielem Chrystusa wśród narodów pogańskich. Po krótkim
pobycie na Pustyni Arabskiej rozpoczął głoszenie Ewangelii w
Damaszku. Potem udał się do Jerozolimy i nawiązał kontakt z
niektórymi Apostołami, a zwłaszcza z Piotrem. Następnie
wyruszył do rodzinnego Tarsu i do Antiochii. W latach
następnych odbył trzy podróże misyjne: pierwszą w latach 45-49
(Cypr, środkowa część Azji Mniejszej: Pamfi- lia, Pizydia,
Likaonia), w której towarzyszyli mu Barnaba i Jan Marek. Po
pierwszej podróży Paweł przybył do Jerozolimy i w 50 roku
wziął udział w soborze jerozolimskim. Po spotkaniu z
Apostołami w Jerozolimie udał się w drugą podróż misyjną
(50-52). Dotarł w niej aż do dzisiejszej Grecji. Towarzyszył mu z
początku Sylas, a potem Tymoteusz i prawdopodobnie Łukasz,
późniejszy Ewangelista. Trzecia podróż misyjna trwała najdłużej
i odbyła się w latach 53-58. Swoim zasięgiem objęła zachodnie
wybrzeże dzisiejszej Azji Mniejszej i znaczą część terenu
dzisiejszej Grecji. Z czasu trzeciej podróży pochodzi najwięcej
listów apostolskich pisanych do założonych przez Pawła
pierwszych gmin chrześcijańskich.
Po powrocie z trzeciej podróży i zawiezieniu do Jerozolimy
darów dla ubogich Paweł został aresztowany i po krótkim
przesłuchaniu przez arcykapłana Ananiasza i Sanhedryn przewieziony do Cezarei Nadmorskiej, gdzie został wtrącony do
więzienia przez namiestnika Feliksa. W więzieniu przebywał
około dwóch lat. Jako obywatel rzymski zażądał od namiestnika Festusa, by jego sprawa była rozpatrzona przed cezarem,
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na co uzyskał zgodę. Udał się przeto do Rzymu. Tam przebywał
w więzieniu prawie trzy lata. Cieszył się jednak względną
swobodą, dlatego mógł prowadzić działalność apostolską. Stąd
napisał trzy listy więzienne. Po wyroku uniewinniającym Paweł,
opuściwszy więzienie, odwiedził niektóre gminy w Azji
Mniejszej. Około roku 67 znalazł się ponownie w rzymskim
więzieniu i tam został ścięty. Jego śmierć męczeńską upamiętnia
w Rzymie Bazylika św. Pawła za Murami.
Po przypomnieniu sylwetek czczonych dziś Apostołów
zwróćmy nasz wzrok na Księży Jubilatów, zwłaszcza na ks. prof.
Antoniego Kiełbasę.
2. Z karty życia ks. Antoniego Kiełbasy
a. Droga do kapłaństwa
Ks. Antoni Kiełbasa urodził się 6 listopada 1938 roku w
Świętochłowicach, na ziemi śląskiej. Przyszedł na świat w
rodzinie wielodzietnej w domu Jerzego i Małgorzaty z domu
Dziuby. Bogobojni rodzice założyli mocny fundament pod dom
życia swojego syna. Chłopiec Antoni pobierał naukę w Niższym
Seminarium Duchownym w Katowicach. Po odkryciu
powołania kapłańskiego wstąpił do Zgromadzenia Księży
Salwatorianów, gdzie 29 czerwca tu w Trzebnicy, dokładnie
czterdzieści lat temu, przyjął święcenia kapłańskie.
b. Praca duszpasterska

Przez czterdzieści lat ks. Antoni pełni posługę kapłańską.
Jest gorliwym duszpasterzem. Jako kapłan przepowiada Ewangelię. Od czterdziestu lat obdarza ludzi Bożą mądrością. Czyni
to z wielkim kunsztem. Świat zawsze potrzebuje zdrowego
pokarmu duchowego. Tym pokarmem jest prawda, przede
wszystkim prawda pochodząca od Boga, prawda Ewangelii.
Dzisiaj świat jest zatruwany kłamstwem, półprawdami, krętactwami. Toczy się w świecie wielka walka między prawdą i
kłamstwem. Prawda Ewangelii bywa często deptana, poniewierana, niszczona, ale jest ona niezwyciężona, bo za nią stoi
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Ten, który jest jej źródłem; Ten, który powiedział: „Ufajcie, Ja
zwyciężyłem świat” (por. J 16,33).
Ks. Antoni jest wytrawnym głosicielem słowa Bożego.
Wiedzą o tym nie tylko mieszkańcy Trzebnicy, ale całego Dolnego Śląska. Szczególne miejsce w nauczaniu pasterskim zajmuje św. Jadwiga Śląska. Można śmiało powiedzieć, że ks.
Profesor jest jednym z największych promotorów jej kultu w
ostatnim czasie.
Nasz Jubilat jest także szafarzem świętych sakramentów.
Przez czterdzieści lat sprawuje święte obrzędy, przede wszystkim sprawuje Eucharystię, służy posługą w konfesjonale. Przez
jego posługę liturgiczną uświęcają się wierni, nabierają dzięki
niej mocy do zwyciężania zła dobrem.
c. Praca naukowa
Ks. Antoni Kiełbasa należy do tych kapłanów, którzy pracę
duszpasterską doskonale łączą z pracą naukową. Ks. Jubilat
zdobył solidne wykształcenie historyczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Odbył wiele podróży naukowych.
Prowadził kwerendę w archiwach rzymskich, austriackich,
szwajcarskich i niemieckich. Przygotowane materiały w mikrofilmach przekazał do archiwum prowincjalnego w Krakowie.
Jest członkiem Komisji Historycznej Salwatorianów. Od lat
prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium
Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie, a od roku 1993
jest nauczycielem akademickim na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jego wykłady cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów. Na jego seminarium naukowym
powstają liczne prace magisterskie, a ostatnio i doktorskie.
3. Życzenia na dalszą drogę życia
Jest taki zwyczaj, że w zakończeniu rozważania składa się
jubilatowi życzenia. Czegóż ci życzyć, drogi Księże Jubilacie? Życzymy, aby twoimi stały się słowa dzisiejszej liturgii:
„Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił” (Ps 34,5).
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Życzymy, abyś potwierdzał słowem i życiem Piotrowe wyznanie
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16).
Niech Bóg Ojciec, który obdarzył cię życiem, powołaniem
chrześcijańskim, kapłańskim i profesorskim, niech cię obdarzy
ojcowską miłością i dobrocią.
Niech Syn Boży, Zbawiciel świata, który obdarzył cię łaską
kapłaństwa, przez ciebie ubogaca świat prawdą i miłością.
Niech Duch Święty, który namaścił cię na kapłana, przez
twoją służbę pasterską buduje królestwo Boże w ludzkich sercach.
Niech Maryja, Królowa Apostołów, otacza cię swoją opieką
w każdym czasie twej posługi kapłańskiej i profesorskiej. Niech
Święta Jadwiga, którą tak kochasz i której kult tak szerzysz,
niech cię wspomaga. W języku twoich rodzinnych stron mówimy ci dziś: Szczęść Boże, na dalszą służbę w Kościele. Amen.
Bazylika trzebnicka, jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. prof. Antoniego Kiełbasy,
29 czerwca 2003 r.

„ Wielki prorok powstał wśród nas” (Łk 7,16)
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

1. Srebrny jubileusz posługi papieskiej Jana Pawła II
Jan Paweł II stał się wyjątkowym prorokiem naszego czasu. Zasiadając od dwudziestu pięciu lat na Stolicy Piotrowej,
zyskał sobie niespotykany dotąd i nieporównywalny autorytet
moralny nie tylko w Kościele, ale i w całym świecie. Piszącemu tekst o obecnym papieżu musi towarzyszyć niepokój, że
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to wszystko, co umieszcza się na papierze, jest nieadekwatne do
rzeczywistości jego osoby. Za prof. Stefanem Swieżawskim
można by wyznać, że „jest w tym lęku coś z bojaźni przed wielką
świętością, coś z przerażenia, które przenika człowieka
obnażającego na oczach tłumów jakąś rzecz wielką, która winna
być ukryta i zasłonięta przed okiem tych, co patrzą na nią bez
czci i miłości”.
Na szczęście patrzymy na Jana Pawła II z wielką czcią i miłością. Stąd też ośmielamy się odsłaniać na oczach wszystkich
Jego wielkość i świętość. Bogu Wszechmogącemu, Panu doczesności i wieczności, dziękujemy, że dał Kościołowi takiego
właśnie papieża na dzisiejsze przełomowe czasy, że taki właśnie
sternik łodzi Piotrowej wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie.
Zanim popatrzymy na ten pontyfikat, przypomnijmy, z jakim
dziedzictwem dwadzieścia pięć lat temu ten nowo wybrany
papież z „dalekiego kraju” przechodził ze stolicy biskupiej św.
Stanisława z Krakowa na Stolicę św. Piotra w Rzymie.
2. Przyniesione dziedzictwo
Kardynał Karol Wojtyła wstępował na tron papieski nie tylko
jako wytrawny duszpasterz, teolog, rzecznik odnowy soborowej,
ale także jako wybitny myśliciel, filozof, twórca tzw.
antropologii integralnej – nowej odmiany personalizmu. Ta
nowa antropologia została ufundowana na trzech filarach:
tomizmie, mistycyzmie i fenomenologii. Pierwszy zarys personalizmu kard. Karola Wojtyły znajdujemy w artykule: Personalizm tomistyczny, opublikowany w „Znaku” w 1961 roku.
Potem rozwinął swoje personalistyczne idee w dziełach Miłość i
odpowiedzialność oraz Osoba i czyn. Metropolita krakowski
ugruntował swój personalizm na doświadczeniu osobowym.
Podstawowym faktem danym człowiekowi w pierwotnym
doświadczeniu jest fakt jego osobowego istnienia i działania.
Określa się to w słowach: „istnieję” – „działam”. Sfera
dynamizmu ludzkiego posiada dwie odmiany. Jedną określa
Kardynał słowem „działam”, drugą zaś „coś dzieje się
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w człowieku”. Dla pierwszego dynamizmu, dla „działam”,
człowiek jest podmiotem, obserwatorem i sprawcą, dla drugiego: „coś dzieje się w człowieku” – tylko podmiotem i obserwatorem. Te dwa dynamizmy wyznaczają w człowieku dwa
poziomy: osobę i naturę. Osoba sytuuje się na płaszczyźnie
„działam”, natura na płaszczyźnie „doznaję”. Tym, co ujawnia
nam osobę, jest czyn. Jest on „oknem”, przez które mamy wgląd
w osobę.
Analiza czynu pozwala nam odkryć w nim element poznawczy i wolitywny. Człowiek odkrywa prawdę o tym, co poznaje,
prawdę o dobru. Doświadcza też swej wolności w stosunku do
poznanego dobra. W sposób wolny może go wybrać albo
odrzucić. Pierwotne doświadczenie wolności zawiera się w słowach : „mogę – nie muszę” . Możliwość spełnienia przez osobę
czynu jest polem, na którym dokonuje się samostanowienie,
czyli stanowienie, decydowanie o samym sobie. To z kolei
zakłada bardziej pierwotne struktury w człowieku, mianowicie:
samoposiadanie i samopanowanie. Osoba ma zdolność
posiadania siebie samej i panowania sobie. Posiadanie siebie
samej i panowanie sobie samej jest warunkiem tworzenia się
osoby, czyli samokreacji przez samostanowienie. Dzięki samostanowieniu następuje pełna integracja osoby, jej podmiotowości i przedmiotowości: integracja natury w osobie. Analiza
samostanowienia doprowadza autora Osoby i czynu do odkrycia
podwójnej transcendencji osoby: poziomej i pionowej.
Transcendencja pozioma wyraża się w przekraczaniu siebie w
kierunku zewnętrznego przedmiotu; obiektu naszego poznania i
ewentualnego chcenia. Transcendencja pionowa wyraża się w
fakcie górowania osoby nad swym dynamizmem. Osoba jest
niezależna od przedmiotów chcenia. Jest wobec nich wolna,
może ich chcieć i je wybrać albo je odrzucić. Wybierając dobro
poznane przez intelekt, osoba wchodzi na drogę samospełnienia. Owo dobro stojące przed osobą w polu
wolnego wyboru jest zwykle dobrem osobowym. Wybierając to
dobro, osoba wchodzi w interpersonalną więź z drugim bytem
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osobowym. Owo wychodzenie „ja” ku „ty”, złączone z interpersonalną wymianą wartości, jest niczym innym jak tworzeniem wspólnoty „my”, w której decydującą rolę odgrywa
uczestnictwo. Personalistyczna wartość działania – według kard.
Wojtyły – dokonuje się i realizuje poprzez uczestnictwo, a nie
samotne działanie, gdyż transcendencji oraz integracji osoby w
czynie odpowiada uczestnictwo jako właściwość, dzięki której,
działając z innymi, równocześnie przez to samo człowiek
realizuje autentyczną wartość personalistyczną: spełnia czyn i
spełnia w nim siebie; kreuje wspólnotę, a przez to kreuje i siebie.
Naszkicowana tu wizja osoby, skonstruowana na bazie pierwotnego doświadczenia antropologicznego, stała się potem dla
kard. Wojtyły, jako papieża Jana Pawła II, bazą do głoszenia
prawdy o godności człowieka, o jego powołaniu, prawach i
obowiązkach. Stanęła ona także u podstaw rozwijania nauki o
innych, bardziej szczegółowych dziedzinach działalności
człowieka. Ową integralną antropologię filozoficzną dopełnił
Papież antropologią teologiczną, wyprowadzoną z tekstów
Objawienia.
3. Papież łączący charyzmaty trzech Apostołów
Od dwudziestu pięciu lat Jan Paweł II zapisuje historię
współczesnego Kościoła jako wielki charyzmatyk, mistyk,
nauczyciel, prorok, myśliciel, świadek Ewangelii. Łączy w sobie
w przedziwny sposób postawę dwóch Apostołów, których
imiona nosi, i postawę Apostoła Piotra, którego jest następcą.
Uobecnia charyzmat Apostoła Jana. Jest zakochany w Bogu. Jest
myślicielem, filozofem, teologiem i mistykiem w jednej osobie.
Jest człowiekiem wielkiej modlitwy. Jak rzadko kto wnika w
tajemnicę Boga i człowieka. Rozwija Janową wizję Boga,
że Bóg jest miłością, miłosierdziem. Uczynił to w encyklikach poświęconych Osobom Boskim: Synowi Bożemu (Redemptor hominis -1979), Bogu Ojcu (Dives in misericordia –
1980) i Duchowi Świętemu (Dominum et vivificantem – 1986).
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W Janowym stylu rozwija prawdę o godności człowieka, o
jego dziecięctwie Bożym. Od początku był przekonany, że życie
osobiste i społeczne (rodzinne, narodowe, międzynarodowe),
gospodarcze i polityczne, a także cała kultura (nauka, etyka,
sztuka, religia) powinny się opierać na właściwym,
obiektywnym wizerunku człowieka, zaś wszelkie dewiacje,
kryzysy są konsekwencją tzw. błędu antropologicznego. Na
wzór Apostoła Jana obecny papież jest blisko Maryi. Syntetyczny zarys mariologii przedłożył już w pierwszej encyklice
Redemptor hominis. W końcowym fragmencie tego programowego dokumentu nazwał Papież Maryję „Matką naszego zawierzenia” (RH 22). Ów szkic mariologiczny rozwinął potem w
encyklice Redemptoris Mater, ogłoszonej 25 marca 1987 roku,
na rozpoczęcie Roku Maryjnego. Ponadto naukę o Matce Bożej
Papież prezentował w czasie podróży apostolskich, zwłaszcza w
czasie nawiedzania sanktuariów maryjnych, także przy okazji
uroczystości, świąt i wspomnień maryjnych, jak również
podczas rozważań południowych w niedzielę przed modlitwą
Anioł Pański.
Papież naśladuje także w swojej działalności apostolskiej
Apostoła Pawła. Jak kiedyś Paweł z Tarsu poniósł chrześcijaństwo w basen Morza Śródziemnego, odbywając liczne, pełne
przygód podróże apostolskie, docierając z Ewangelią nie tylko
do ludzi prostych, ale i na ateński areopag, tak Jan Paweł II
niesie dziś chrześcijaństwo na wszystkie kontynenty świata
0 staje z Ewangelią nie tylko przed ludźmi zwyczajnymi, prostymi, ale i przed współczesnym areopagiem: ludźmi nauki,
kultury i polityki. Występował na forum ONZ, Parlamentu
Europejskiego, w parlamentach narodowych. Odbył dotąd sto
dwie podróże apostolskie poza Włochy. Owe pielgrzymki przyniosły przebogate owoce w wymiarze indywidualnym i społecznym. Mówili o tym m.in. hierarchowie Kościoła z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej, zgromadzeni 27 i 28 maja br.
we Wrocławiu na Papieskim Wydziale Teologicznym, na specjalnej, międzynarodowej sesji naukowej, poświęconej wkła83

dowi Jana Pawła II w odrodzenie struktur kościelnych i życia
religijnego w krajach byłego bloku komunistycznego. Niektórzy
porównywali papieskie wizyty w ich krajach z faktem uzyskania
niepodległości przez ich narody. Panuje dość powszechne
przekonanie, że papież Polak przyczynił się w dużej mierze do
upadku komunizmu w Europie, do rozpadu imperium
sowieckiego i upadku muru berlińskiego. Był to z pewnością
uboczny, pozytywny owoc jego pielgrzymek apostolskich.
Do ulubionych gremiów, z którymi Papież lubi się spotykać
w czasie apostolskich pielgrzymek, należą chorzy, ludzie nauki i
kultury oraz młodzież. Jan Paweł II często przypomina chorym,
że są oni bardzo ważną cząstką Kościoła, że przez łączenie
swego cierpienia z cierpieniem Chrystusa mogą mieć udział w
zbawieniu świata. Także ważne prawdy przekazuje Jan Paweł II
w czasie pielgrzymek ludziom nauki i kultury. Przypomina im o
respektowaniu zasad etycznych w nauce; mówi o potrzebie
promowania takich wartości, jak: prawda, dobro, piękno,
świętość, godność człowieka, sprawiedliwość, pokój,
miłosierdzie itd. Osobliwym klimatem cieszą się spotkania Jana
Pawła II z młodzieżą, te coroczne, odbywane od lat w Niedzielę
Palmową, organizowane w czasie pielgrzymek apostolskich, a
także specjalne spotkania z młodzieżą, jak w Rzymie, Toronto i
innych miastach.
Patrząc na niezmordowaną działalność Jana Pawła II, dziś już
dotkniętego widocznymi dolegliwościami fizycznymi, jesteśmy
zdecydowani powiedzieć, że ten współczesny Apostoł Narodów
realizuje Pawłową dewizę: „Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia” (Flp 4,13).
W działalności apostolskiej Jana Pawła II widzimy także
uosobienie Apostoła Piotra. Czyż ten papież nie odpowiada za
Piotrem codziennie: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”
(J 21,16b)? Czyż nie widzimy, jak często powtarza i przedłuża
swoim słowem i całą działalnością Piotrowe wyznanie: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”
(J 6,68)?
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W takiej postawie, w której splatają się charyzmaty wspomnianych trzech Apostołów, Papież służy Kościołowi i światu
już dwadzieścia pięć lat. Możemy przywołać tu wypowiedź kard.
Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego, udzieloną Radiu
Watykańskiemu w czasie tegorocznej majowej pielgrzymki
narodowej do Rzymu. Kardynał powiedział tam m.in., że Jan
Paweł II swoją charyzmatyczną działalnością uczynił Kościół
obecnym w świecie współczesnym. Zrealizował tym samym
najważniejszy postulat II Soboru Watykańskiego, którego był
uczestnikiem i współkonstruktorem, aby Kościół swoją
działalnością przenikał dzisiejszy świat w myśl konstytucji
Gaudium et spes.
4. Zasługi Jana Pawła II na polu ekumenizmu
Gdy mija dwadzieścia pięć lat kierowania łodzią Kościoła
przez Piotra naszych czasów, trzeba też podnieść papieskie
zasługi na polu ekumenizmu. Troskę o zjednoczenie podzielonego chrześcijaństwa Jan Paweł II uczynił jednym z głównym
zadań swojego pontyfikatu. W czasie pielgrzymek apostolskich
spotykał się na wspólnej modlitwie z przedstawicielami bratnich
Kościołów. Przy okazji spotkań wygłaszał okolicznościowe
przemówienia. Wzywał do powrotu do życia ewangelicznego
jako najlepszej drogi prowadzącej do jedności. Warto zauważyć,
że niektóre podróże apostolskie prowadziły Jana Pawła II do
krajów, w których większość wyznawców należała do wyznań
niekatolickich. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat z
pewnością nastąpiło zbliżenie doktrynalne i liturgiczne Kościoła
katolickiego ze wspólnotami ewangelickimi i prawosławnymi.
Dokonano wspólnego, ekumenicznego przekładu niektórych
fragmentów Pisma Świętego, zwłaszcza Listu do Rzymian.
Wydano także wspólne orzeczenie co do ważności udzielanego
chrztu. Papież nosi w sercu pragnienie spotkania się z patriarchą
Moskwy, który przewodzi największej, wszelako nie najstarszej
części Kościoła prawosławnego.
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Dotykając sprawy ekumenizmu, nie sposób nie wspomnieć
dialogu, jaki Jan Paweł podjął z innymi religiami świata. Trzeba
tu przypomnieć spotkania Papieża w Asyżu z przywódcami
religii niechrześcijańskich. Spośród kontaktów między religijnych na szczególną uwagę zasługuje dialog z judaizmem. Wkład
Jana Pawła II w ten dialog jest niezaprzeczalny. Wystarczy tu
wspomnieć jego wizytę w rzymskiej synagodze w 1984 roku czy
pielgrzymkę do Ziemi Świętej w 2000 roku.
Jan Paweł II zostawia ślad swojej osoby w każdym człowieku, który się z nim spotyka. Mamy na to tak liczne świadectwa zapisane w różnych językach świata. W dniach srebrnego jubileuszu posługiwania na Stolicy Piotrowej wypraszamy
mu obfitość łask Bożych na dalsze, oby jeszcze długie lata
służby dla dobra Kościoła i całej ludzkości.
Borek Strzeliński, par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 25-lecie pontyfikatu Ojca
Świętego Jana Pawła II, 12 października 2003 r.

„Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja”
( Ps 84,2)
1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 10,22-30

1. Na święcie katedry wrocławskiej
„Jaka miła, Panie, jest świątynia Twoja”. Te śpiewane przed
chwilą słowa odnosimy dziś w szczególny sposób do tej katedry,
bowiem świątynia ta ma dziś swoje święto. Obchodzimy
bowiem rocznicę jej poświęcenia. Za św. Piotrem chciałoby
się powiedzieć: „Panie, dobrze nam tu być; Panie, dobrze, że
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tu jesteśmy” (por. Mt 17,4 i par.). Tu bowiem nasze ludzkie
sprawy łączą się ze sprawami Bożymi, tu zanurzamy nasze życie
naturalne w życiu nadprzyrodzonym, życie doczesne w życiu
wiecznym. Tu prowadzimy modlitewny dialog z Bogiem.
Dlatego dobrze się tu czujemy. Dlatego właśnie śpiewaliśmy
przed chwilą: „Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja”.
Katedra to świątynia szczególna. Jest nazywana matką kościołów. Ta nasza matka jest już bardzo sędziwa. Długa i dramatyczna, a niekiedy i tragiczna była jej historia. W gablocie
przed głównym wejściem znajdujemy daty, które rejestrują
najważniejsze zdarzenia w dziejach tej świątyni. W ciągu wieków była wielokrotnie odnawiana i upiększana. Każde pokolenie
coś tu dokładało, począwszy od pierwszego wybudowania, a
kończąc na niedawno założonych hełmach. To właśnie wokół tej
świątyni matki koncentrowało się w ciągu dziesięciu wieków
życie religijne diecezji i archidiecezji wrocławskiej. To gdzieś
tutaj, na tym miejscu stanął w 1000 roku pierwszy biskup
wrocławski – Jan. To tutaj jest kolebka naszego miasta. Tutaj od
zarania celebrowano Eucharystię. Tutaj przez wieki odbywały
się święcenia kapłańskie i święcenia biskupie oraz różne
uroczystości diecezjalne. Po drugiej wojnie światowej
konsekrowano w tej katedrze ośmiu biskupów i wyświęcono
ponad tysiąc sześciuset księży. To tutaj tyle par małżeńskich
związało swoje serca węzłem sakramentu małżeństwa. To na to
miejsce tak wielu ludzi przybywało i ciągle przybywa po
przebaczenie grzechów. To tutaj występowali także różni
artyści, mistrzowie słowa, muzyki i śpiewu. To tutaj wydarzyła
się tragiczna dla tej świątyni kwietniowa Wielkanoc 1945 roku,
gdy spadły na tę budowlę niszczycielskie bomby. To tutaj w
roku 1951 przybył abp Stefan Wyszyński, ówczesny Prymas
Polski, by poświęcić podniesioną z ruin świątynię. To tutaj 1
września 1965 roku, podczas uroczystości dwudziestolecia
powrotu Wrocławia do Macierzy, ten wielki Książę Kościoła
głosił homilię dla całej Europy. To tu modlił się z nami
dwukrotnie Jan Paweł II: 21 czerwca 1983 i 31 maja 1997 roku.
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Od osiemnastu lat proboszczem tej pierwszej świątyni na
Dolnym Śląsku z woli naszego Metropolity jest ks. infułat Adam
Drwięga. Dziś jest jego dzień. Jesteśmy mu wdzięczni, że to
właśnie dzień rocznicy poświęcenia katedry wybrał sobie ks.
Infułat jako dzień do złożenia z nami dziękczynienia Bogu za
sześćdziesiąt pięć lat życia i czterdzieści lat służby kapłańskiej.
Chyba nie będzie nietaktem liturgicznym, gdy w tej homilii
spojrzymy na sylwetkę naszego Jubilata, spojrzymy nie po to,
aby go wychwalać, ale by zobaczyć, czego sam Bóg dokonał
przez jego posługę dla Kościoła wrocławskiego.
2. Droga do kapłaństwa ks. inf. Adama Drwięgi
- proboszcza katedry wrocławskiej
Na jubileuszach wraca się do początków. Powróćmy i my dziś
do początków. Ks. inf. Adam Drwięga urodził się 9 listopada
1938 roku w Sanoku, wmieście wielkiego humanisty, profesora
Akademii Krakowskiej, późniejszego arcybiskupa lwowskiego,
Grzegorza z Sanoka (1403-1477). Przypomnijmy, że ziemia
sanocka okazała się hojna dla archidiecezji wrocławskiej. Stąd
pochodził ks. prof. Eugeniusz Tomaszewski (1918-1978),
profesor naszego seminarium i Wydziału Teologicznego,
długoletni proboszcz par. Świętej Rodziny we Wrocławiu, i ks.
inf. Stanisław Turkowski, nestor katechetów w naszej
archidiecezji. W Sanoku nasz Jubilat odbył edukację podstawową i średnią. Ukończył miejscowe Liceum Ogólnokształcące, jedno z najstarszych w Galicji. Po maturze pracował w
największym zakładzie na Podkarpaciu, Sanockiej Fabryce
Autobusów Autosan. Grał w zakładowym klubie sportowym w
piłkę nożną.
Jednakże Bóg miał inne plany wobec maturzysty Adama.
Nie chciał go mieć pracownikiem fabryki samochodów i piłkarzem. Wszczepił w jego serce pragnienie zostania księdzem.
Młody Adam, gdy usłyszał głos Chrystusa: „Pójdź za Mną”,
rozglądał się, gdzie wstąpić do seminarium. Najbliżej było do
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Przemyśla. Niedaleko by Tarnów i Kraków. Natrafił jednak na
apel biskupa Bolesława Kominka, ogłoszony wiosną 1957 roku
w „Tygodniku Powszechnym”, apel wołający o kapłanów na
ziemie zachodnie. Maturzysta Adam za poradą proboszcza
swojej sanockiej parafii skierował swoje kroki do Wrocławia.
Okres formacji seminaryjnej zamknął się w latach 1957-1963.
Był to czas wypełniony nie tylko wykładami i studium prywatnym, ale także pracą fizyczną przy odgruzowywaniu miasta i
pracą w gospodarstwie w Wojszycach.
Studia seminaryjne zostały uwieńczone święceniami kapłańskimi, które nasz dzisiejszy Jubilat przyjął 23 czerwca 1963 roku
w kościele św. Bonifacego z rąk bp. Andrzeja Wronki. Latem
1963 roku ks. Adam Drwięga wyruszył na żniwo Pańskie.
3. Służba kapłańska ks. Drwięgi w archidiecezji
wrocławskiej
Każdy kapłan wysyłany przez biskupa na żniwo Pańskie
otrzymuje trzy szczególne zadania: zadanie nauczania, uświęcania i kierowania.
W naszym spojrzeniu zatrzymamy się jedynie na misji nauczania, jako że dwie następne już zostały uwydatnione w słowie wprowadzającym przez ks. Edwarda Szajdę.
Kapłan to człowiek, który przede wszystkim winien nauczać, obdarzać ludzi Bożą mądrością. Świat, dawniej i dziś,
potrzebuje zdrowego pokarmu duchowego. Tym pokarmem
jest prawda, przede wszystkim prawda pochodząca od Boga,
prawda Ewangelii, która się nigdy nie starzeje. Na ziemi są
różni siewcy. Wielu zasiewa na roli ludzkich serc i umysłów
kąkol. To ci, którzy sieją fałsz, którzy prezentują utopijne idee.
Nigdy takich nie brakowało. Dawniej byli to ideologowie Mark sistowscy. Takich mieliśmy np. w wojsku. Nie brakowało ich
także w szkołach średnich i na uczelniach wyższych. Po jesie ni ludów wielu z nich przefarbowało się na skrajnych liberałów moralnych, etycznych, a więc też na siewców kąkolu.
Kłamstwo, fałsz to trucizna dla ludzkiego ducha.
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Gdy ks. Adam Drwięga w 1963 roku wyruszał na żniwo
Pańskie, nasilała się walka z Kościołem. Gdy rozpoczynał szósty rok, z naszego seminarium zabrano po raz pierwszy do
wojska ponad sześćdziesięciu kleryków. W tej katedrze żegnał
ich biskup Wincenty Urban. Prosił wiernych o modlitwę, aby
wrócili i zostali kapłanami. Z wielkim żalem i niepokojem
odprowadzaliśmy ich w październikowy wieczór 1962 roku na
wrocławski Dworzec Główny. Po dwóch latach wrócili wszyscy.
Zbliżało się Millennium Polski. Z prawdą Ewangelii walczono
administracyjnie. Uciekano się nawet do siły fizycznej. Był to
rzeczywiście trudny czas dla działalności Kościoła.
Kapłański start ks. Drwięgi odbył się w Chojnowie. Była tam
wówczas tylko jedna parafia, licząca około trzynastu tysięcy
wiernych. Do parafii należało szesnaście wiosek. Do obsługi
było siedem kościołów. Każdy wikariusz miał tygodniowo
trzydzieści godzin katechezy. Akurat w tym czasie usunięto
religię ze szkół. Trzeba było organizować katechezę przy parafii.
Prowadzono ją często w prowizorycznych i niedogrzanych
pomieszczeniach. Było więc niemałe i trudne pole do
ewangelizacji. Po trzech latach terenem pracy była parafia św.
Maurycego we Wrocławiu, a po kolejnych trzech – parafia św.
Rodziny we Wrocławiu. Tu ks. Jubilat zdobywał szlify
duszpasterza młodzieży. Wyrastał na dobrego kaznodzieję. Gdy
w roku 1972 przeszedł do pracy kurialnej, nie zerwał kontaktu z
duszpasterstwem. Przez trzynaście lat był rekolekcjonistą
adwentowym, wielkopostnym i okolicznościowym, jednym z
najczęściej zapraszanych.
Dziś ks. infułat Adam Drwięga jest znanym i cenionym głosicielem słowa Bożego. W głoszeniu Ewangelii posługuje się
językiem obrazowym. Czerpie liczne obrazy z literatury, filmu,
kina, prasy. Nie jest kaznodzieją mówiącym pod publiczkę. Nie
boi się stawiać wymagań moralnych. Jest odważny i
bezkompromisowy w sprawach wiary i Kościoła.
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Chlubimy się, że mamy takiego proboszcza katedry, pierwszej świątyni w archidiecezji, a więc i pierwszego proboszcza na
Dolnym Śląsku.
Przyjęte jest w tradycji kościelnej, że homilie prymicyjne i
jubileuszowe kończą się życzeniami. Drogi Księże Jubilacie,
dziś, w tej uroczystej chwili twojego dziękczynienia, chcemy ci
powiedzieć, że cieszymy się tobą. Życzymy ci obfitości Bożych
łask. Życzymy łaski zdrowia i wszelkiej Bożej i ludzkiej
pomyślności. Niech z wiekiem przybywa ci młodości ducha.
Szczęść Boże, na dalsze lata pracy w winnicy Pańskiej.
Katedra wrocławska, jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. infułata Adama
Drwięgi, 16 listopada 2003 r.
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B. Jubileusze małżeńskie
Wielkanocne dziękczynienie za wspólną drogę
małżeńską
Dz 4,1-12; J21,1-14

1. Paschalna radość ze zmartwychwstania Chrystusa

Od sześciu dni świętujemy tegoroczną Wielkanoc. Wraz z
całym Kościołem ogłaszamy na nowo sobie i światu, że Chrystus zmartwychwstał. Jako pierwszy mieszkaniec ziemi zwyciężył śmierć. W klimacie wielkanocnej radości uświadamiamy
sobie, jaką wymowę ma zmartwychwstanie Pańskie. Potwierdza
ono wiarygodność całego ziemskiego dzieła Jezusa Chrystusa.
Uwiarygodnia wszystkie Jego słowa i czyny. Gdyby nie było
zmartwychwstania, dzieło Jezusa byłoby zapomniane. Nie
byłoby chrześcijaństwa. Całe dzieło Kościoła nabudo- wane jest
na zmartwychwstaniu.
Zmartwychwstanie Pańskie zapowiada nasze zmartwychwstanie. Ogłasza, że ostateczną rzeczywistością jest życie, a nie
śmierć, że ostatnie słowo należy do Pana Boga, a nie do człowieka, do prawdy, a nie do kłamstwa, do dobra, a nie do zła.
2. Liturgiczne przesianie słowa Bożego

Liturgia całej oktawy wielkanocnej przywołuje nam fakty,
które rozgrywały się w dzień zmartwychwstania i w dniach po
zmartwychwstaniu. W poranek wielkanocny Ewangelia prowadziła nas z Piotrem i Janem do pustego grobu. Pobożne
niewiasty, a potem uczniowie Jan i Piotr zastali w poranek
wielkanocny pusty grób. Był to pierwszy znak zmartwychwstania.
Drugi znak zmartwychwstania to ukazywanie się Chrystusa
Zmartwychwstałego uczniom, tzw. chrystofanie. W minione dni
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słuchaliśmy ewangelii opowiadającej o zjawieniu się Chrystusa
Zmartwychwstałego w poranek wielkanocny niewiastom, Marii
Magdalenie, a potem dwóm uczniom w drodze do Emaus.
W dzisiejszej perykopie ewangelicznej wysłuchaliśmy opowiadania o ukazaniu się Chrystusa w Galilei nad Jeziorem
Tyberiadzkim. Uczniowie powrócili z Jerozolimy. Tam przeżyli
mękę i śmierć swego Mistrza. Tam już spotkali się z Chrystusem
Zmartwychwstałym. Powrócili po tych wydarzeniach do swoich
rodzinnych stron, do Galilei. Powrócili do swojej zwykłej pracy.
Trzeba było przecież dalej żyć, troszczyć się
0 jedzenie, zaspokoić codzienne potrzeby. I oto udali się na
nocny połów ryb. Było ich siedmiu. Pięciu Ewangelista wymienił po imieniu: Piotr, Tomasz, Natanael, Jan i Jakub, a dwaj
pozostali nieznani. Całą noc łowili bezskutecznie. Gdy ranek
zaświtał, zjawił się Jezus Zmartwychwstały. Co im powiedział?
Zapytał: „Dzieci, macie coś do jedzenia?” (J 21,5). Odpowiedzieli Mu, że nie. Jezus wydał polecenie: „Zarzućcie sieć po
prawej stronie łodzi, a znajdziecie” (J 21,6a). Zarzucili i nastąpił
obfity połów. Już się tak kiedyś zdarzyło, gdy Chrystus był z
nimi. Przez całą noc nic wtedy nie złowili. Gdy to Jezus zobaczył, kazał im przełożyć sieć na drugą stronę. Uczniowie posłuchali i nastąpił obfity połów. Po zmartwychwstaniu historia się
powtórzyła. Tyle tylko, że tu był już Chrystus uwielbiony.
Jaką wymowę dla nas ma to dziś przypomniane zjawienie się
Chrystusa Zmartwychwstałego? Jezus chciał przez to powiedzieć, że jest z uczniami, że jest dziś z nami w zwykłej szarej
codzienności, w naszym codziennym życiu. Zmartwychwstał i
jest z nami. Jest z nami nie tylko w kościele, na liturgii. Jest przy
nas w każdej chwili życia. Jest przy pracy, jest w chwilach
odpoczynku, w chwilach choroby i zdrowia; jest z nami zawsze i
wszędzie. Co więcej, Jego obecność jest dla nas błogosławiona.
Uczniowie doświadczyli obfitego połowu. Nas też Jezus pyta,
czy nam czego nie brakuje. Nam też Chrystus dziś pomaga. On
niczego nie zabiera, ale daje. Trzeba Go tylko umieć rozpoznać,
wierzyć, że On naprawdę jest, i słuchać Jego poleceń.
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Jacy ludzie łatwiej rozpoznają Chrystusa? Ci, którzy więcej
kochają. Uwidoczniło się to w czasie pojawienia się Chrystusa
na brzegu jeziora. To właśnie Jan pierwszy rozpoznał Chrystusa,
on, który najwięcej kochał, który był nazwany uczniem
umiłowanym. On to powiedział do Piotra: „To jest Pan!” (J
21,7b). I oto jest drugi ważny moment, który należy zaznaczyć w
dzisiejszej scenie ewangelicznej. Jan pierwszy powiedział: „To
jest Pan!” (J 21,7b). Ten, kto kocha, więcej i lepiej widzi, lepiej
rozumie życie, poznaje, doświadcza pełniej Chrystusa. Jeżeli
mało kochamy, to i mało poznajemy Boga, mało doświadczamy
Jego obecności i działania.
3. Jezus Zmartwychwstały w życiu srebrnych jubilatów
Gdy zastanawiamy się nad przesłaniem dzisiejszej perykopy,
możemy dodać, że zmartwychwstały Chrystus towarzyszył
naszym jubilatom na drodze ich małżeńskiego i rodzinnego
życia. Połączyli oni swoje serca węzłem sakramentu małżeństwa
w sobotę po V niedzieli wielkanocnej, 29 kwietnia 1978 r. w
kościele Św. Rodziny we Wrocławiu. Był to czas paschalny.
Potem nastąpiły ważne przeżycia w Kościele lokalnym i
powszechnym. Trzydziestego pierwszego lipca tegoż roku zmarł
ks. Eugeniusz Tomaszewski, proboszcz par. pw. św. Rodziny we
Wrocławiu. Kilka dni później, 6 sierpnia, zmarł papież Paweł VI.
Potem wybrano Jana Pawła I, a następnie Jana Pawła II. W takim
to ciekawym czasie zaczynała się droga małżeńska dzisiejszych
srebrnych jubilatów.
W czasie małżeństwa przyszło na świat troje dzieci, z których jedno zmarło. Dwoje zostało dobrze wychowanych.
W dwudziestopięcioletniej drodze wspólnego życia były chwile
radosne i przyjemne, ale nie brakowało także chwil trudnych,
kiedy trzeba było pomagać chorym dzieciom. Wszystkie jednak trudności małżonkowie pokonywali z wielką cierpliwością i odwagą. Postawili w swoim życiu na Pana Boga. Małżonka Ewa jest wzorową matką i żoną oraz solidną pracownicą banku. Mąż Marek jest redaktorem. Jest związany od mło94

dych lat z Kościołem, w młodych latach jako ministrant, dzisiaj
jako redaktor czasopism katolickich. Bardzo lubi przebywać w
kręgach osób duchownych. Być może, marzył kiedyś o
kapłaństwie. Dotychczas nic jednak o tym nie mówił.
Modlimy się dzisiaj za naszych srebrnych jubilatów. Prosimy,
aby Pan Bóg był z nimi, by ich łączył nadal swoją miłością, by
błogosławił ich dzieciom, krewnym i przyjaciołom. Amen.
Katedra wrocławska, 25-lecie małżeństwa Ewy i Marka Zygmuntów,
25 kwietnia 2003 r.
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C. Jubileusze szkolno-uczełniane
Razem przed Panem Bogiem
z wdzięcznością
Iz 61,9-11; Łk 2,41-51

1. Powrót do młodzieńczych lat
Jak to miło, że znowu jesteśmy razem. Po dziesięciu latach
odwiedzamy dziś naszą szkołę, która karmiła nas wiedzą i
kształtowała nasze młode charaktery. Wracamy z nostalgią do
naszych młodzieńczych lat. W okresie pomaturalnego dziesięciolecia wiele wydarzyło się w Kościele, w świecie, w naszej
ojczyźnie i w naszym życiu osobistym. W Kościele powszechnym odbył się w latach 1962-1965 II Sobór Watykański,
który odnowił Kościół. Określił jego zadania w świecie
współczesnym. Do liturgii wprowadził języki narodowe. W naszym kraju obchodziliśmy w roku 1966 Millennium Chrztu i
Tysiąclecie naszego państwa. Wielu spośród nas pokończyło w
tym czasie studia półwyższe i wyższe. Niektórzy także zmienili
stan cywilny. Założyli własne rodziny. Cieszą się już potomstwem. Zatem droga po maturze była w tym dziesięcioleciu
obfita w różne doświadczenia.
Nasze spotkanie koleżeńskie rozpoczynamy w kościele od
uczestniczenia we Mszy św. Znamy dobrze ten kościół i tutejszą
zakrystię, gdzie przychodziliśmy na lekcje religii, które
prowadził ks. prof. Jan Urzejowski. Zanim udamy się do naszej
szkoły na spotkanie z naszymi profesorami, chcemy tu w
kościele podziękować Panu Bogu za tyle dobra, które wydarzyło
się w tym dziesięcioleciu; podziękować za studia, za znalezienie
pracy, za wybór męża, żony, za dzieci, które się urodziły i są
naszą
radością.
Chcemy
także
wypraszać
Boże
błogosławieństwo dla naszych najbliższych, dla profesorów,
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którzy nas formowali, dla ludzi, wśród których żyjemy i pracujemy.
Na naszej liturgii zostało ogłoszone słowo Boże, które zawiera dla nas ważne przesłanie, dlatego powróćmy do jego
treści.
2. Przesłanie słowa Bożego
Dzisiejsze słowo Boże zawiera kilka wątków. Zwróćmy
uwagę na zawarte w nim dwa ważne wezwania. Pierwszym z
nich jest wezwanie do radości.
a. Wezwanie do radości
„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu
moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie
płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61,10). Słowa te odnosimy dziś
do Maryi. Ona je właśnie – prawie w dokładnym brzmieniu –
wypowiedziała u krewnej Elżbiety w swoim Magnificat:
„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1,4648a). Maryja radowała się w Bogu. Powinniśmy Ją naśladować
w tej postawie. Radowanie się w Bogu to wielka sprawa, to
wielkie zadanie. Jest tak wiele powodów do radości. Najpierw
radość z naszego istnienia. Mogło nas nie być, a oto jesteśmy.
Bóg chciał nas mieć, dlatego jesteśmy. Bóg miłuje całe
stworzenie. Szczególną miłością otacza to stworzenie, które nosi
w sobie podobieństwo do Niego. Czyż nie trzeba się z tego
cieszyć?
Bóg jest także Tym, kto nieustannie okazuje nam swoje
miłosierdzie, „przyodziewa w szaty zbawienia”. Pierwszy raz
przyodział nas na chrzcie Św. A potem, gdy te szaty pobrudziliśmy naszymi grzechami. Bóg przyoblekał nas w nowe, czyste szaty, udzielając nam swego przebaczenia. Tyle już razy
otrzymywaliśmy odpuszczenie grzechów, tyle już razy Bóg
na nowo ubierał nas w szaty zbawienia, w szaty łaski uświęcającej. To jest też powód do radości przed Bogiem.
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b. Wezwanie do roztropnego wychowania

Patrzymy na Maryję przez pryzmat ogłoszonej Ewangelii.
Jest w niej dziś powiedziane: „Rodzice Jezusa chodzili co roku z
Jezusem na Święto Paschy” (Łk 2,41). Pewnego razu Jezus się
zagubił. Po trzech dniach został znaleziony. Przy okazji
wyjaśnił, jaka jest i jaka będzie Jego misja: „Powinienem być w
tym, co należy do mego Ojca” (Łk 2,49). To ewangeliczne
wydarzenie przypomina nam o obowiązku roztropnego wychowywania młodego pokolenia. Rodzice powinni z dziećmi
wypełniać praktyki religijne. Znane jest mądre powiedzenie:
„słowa pouczają, przykłady pociągają”.
Jesteśmy wdzięczni naszym rodzicom, że nam przekazali
wiarę, że nas przysposobili do spełniania praktyk religijnych, że
naśladowali w tym Maryję, która każdego roku odbywała
pielgrzymkę z Jezusem do świątyni jerozolimskiej. Jesteśmy
wdzięczni także naszym wychowawcom i profesorom ze szkoły
średniej, którzy swoim słowem i przykładem kształtowali w nas
dobre postawy i przygotowywali nas do dojrzałego życia.
c. Wezwanie do rozważania słowa Bożego

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w
swym sercu” (Łk 2,51). Maryja jest dla nas także szczególnym
wzorem słuchania, rozważania i wypełniania słowa Bożego. To
słowo ma szczególną wartość. Jest ono ciągle aktualne, zawsze
prawdziwe. Uczy nas żyć w przyjaźni z Bogiem i bliźnimi.
3. Przesianie na dalszą drogę życia
W takim nastawieniu, z takim przekonaniem przystąpmy
do dalszej liturgii. W takiej postawie przeżyjmy ten piękny
dzień naszego powrotu do pierwszych lat naszej młodości.
W takim duchu idźmy w następne dziesięciolecie, w dalsze
życie, wiedząc, że dom naszego życia będzie piękny i trwały,
jeżeli będzie budowany na wartościach ewangelicznych. Bądźmy zawsze w naszym życiu blisko Maryi. Naśladujmy Ją w za-
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chowywaniu radości, w pielęgnowaniu zdrowych zasad postępowania oraz w medytacji słowa Bożego. Amen.
Kościół farny w Leżajsku, dziesięciolecie matury, 1 lipca 1972 r.

W jubileuszowym hołdzie licealnej
Alma Mater
Iz 61,9-11; Łk 2,41-51

1. Czas licznych jubileuszy
W ostatnim czasie przeżywaliśmy w Polsce wiele doniosłych
jubileuszy. Jedne z nich były obchodzone w Kościele, inne w
społecznościach świeckich: państwowych i międzynarodowych.
Pamiętamy wielki jubileusz tysiąclecia chrześcijaństwa w
Polsce, uroczystość naszego Millennium, uroczystości kościelne
i państwowe.
Przed pięcioma laty obchodziliśmy jubileusz 600-lecia obecności Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie; przed czterema laty
był jubileusz Odkupienia, 1950. rocznica śmierci Chrystusa na
krzyżu. Tu w Małopolsce był niedawno obchodzony jubileusz
600-lecia diecezji przemyskiej. Zbliżamy się powoli do
wielkiego jubileuszu 2000. rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa,
Zbawcy świata. Obchodzimy także raz po raz mniejsze
jubileusze w naszych rodzinach i wspólnotach kapłańskich,
srebrne i złote gody małżeńskie i kapłańskie. Niekiedy zdarzy się
także diamentowy jubileusz życia kapłańskiego.
Oto dziś w naszym mieście dane jest nam święcić jeszcze
jeden piękny jubileusz, jubileusz 75-lecia istnienia i działania
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leżajskiego gimnazjum i liceum. Jest to jubileusz szczególnie
drogi dla nas, wychowanków tej szkoły, a sądzę, że i bardzo
cenny dla osób reprezentujących dzisiaj tę instytucję, dla jej
aktualnego grona profesorskiego, jak również cenny dla zarządu
miasta Leżajska i poniekąd wszystkich mieszkańców miasta i
okolic. Wszyscy bowiem tej szkole wiele zawdzięczamy.
Czujemy się wszyscy jej dłużnikami.
Dlatego z wdzięcznością i wielką radością przybywamy dziś
do Leżajska z różnych stron Polski, a nawet z dalekich krajów
świata. Przybywamy jak dzieci do matki, by jej podziękować za
dobro od niej otrzymane, za mleko wiedzy i mądrości, które
wyssaliśmy z jej piersi w latach naszej młodości.
Z wielkim wzruszeniem spoglądamy dziś wszyscy na siebie,
wspominając niezapomniane chwile spędzone w murach
leżajskiej szkoły. Tych uczuć i wspomnień, więzi i przyjaźni nie
zdołał zniszczyć biegnący czas. Będąc dziś w odwiedzinach u tej
Matki, pragniemy jej złożyć hołd. Czcząc jej jubileusz, czujemy
się wszyscy jak jej dzieci, dzieci wprawdzie porozrzucane po
różnych zakątkach kraju, ale dzieci, w których bije w jednym
rytmie serce wdzięczności i czci dla tej pierwszej Alma Mater.
2. Leżajskie liceum i jego absolwenci
Leżajskie gimnazjum i liceum otworzyło wielu młodym
ludziom drzwi do różnych urzędów, biur, instytucji, zakładów
pracy. Szczególnie zaś otworzyło dla licznych absolwentów
bramę do dobrych studiów pomaturalnych i wyższych. Dzisiaj
absolwenci gimnazjum i liceum w Leżajsku, jak wspomniano o
tym przed południem w auli, zajmują w różnych częściach
Polski ważne i odpowiedzialne stanowiska. Przez swoją rzetelną
pracę i poświęcenie pomnażają wydatnie dobro Kościoła i
narodu.
Niech mi będzie wolno dziś w tym miejscu, na święcie nas
wszystkich, na godach naszej 75-letniej Alma Mater – Matki
Karmicielki, wymienić tu chociaż dwa nazwiska, nazwiska,
100

które istotnie zdobią poczet absolwentów naszej szkoły i które
przysporzyły tej szkole wiele chwały. Były one już dziś
wymienione, ale trzeba je powtórzyć na tej świętej liturgii
dziękczynnej. Mam na myśli najpierw osobę śp. ks. bp.
Wincentego Urbana, biskupa pomocniczego we Wrocławiu,
profesora zwyczajnego Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu, wybitnego historyka, cenionego wychowawcę
pokoleń kapłanów na Dolnym Śląsku. W swoim dorobku
naukowym posiada prawie pięćset publikacji, w tym dwadzieścia
kilka pozycji książkowych. Pochodził z pobliskiego Grodziska.
Dochodził do Leżajska do szkoły pieszo, zimą dojeżdżał
pociągiem. Maturę zdał tutaj w 1931 roku. Często w rozmowach
prywatnych bardzo ciepło wspominał lata gimnazjalne. Mówił
zawsze z wielkim wzruszeniem, z przekonaniem, a nawet ze czcią
o wartościach, które stąd wyniósł. Gdyby nie przedwczesna
śmierć (zmarł w grudniu 1983 roku), z pewnością byłby tu dziś
wśród nas. Z pewnością słuchalibyśmy jego kunsztownego
biskupiego i profesorskiego głosu.
Drugie nazwisko, które pragnąłem przed tak dostojnym
gronem wymienić, to nazwisko prof. Stanisława Tołpy. Też już
dzisiaj wiele o nim mówiono. Nie ma go tu dzisiaj ciałem wśród
nas, ale jest obecny duchem. Gdy w lutym tego roku na
zaproszenie redakcji „Almanachu Leżajskiego” przygotowywałem artykuł o wybitnych absolwentach miejscowego gimnazjum, dane mi było rozmawiać z nim na temat leżajskiej
szkoły. W bardzo ciepłych słowach wspominał wówczas czas
spędzony w naszym gimnazjum. Żyje i działa jeszcze bardzo
aktywnie we Wrocławiu. Ma dziś już 86 lat. Pochodzi z Rudy
Łańcuckiej. Maturę składał w Leżajsku w 1920 roku. Należy
zatem do pierwszych absolwentów naszej szkoły.
Trudno tu dokładnie przedstawić drogę jego życia i wskazywać na dokonania. Jest już na ten temat pokaźna literatura.
Wspomnę tylko, że ten znakomity naukowiec pełnił kilka lat
funkcję rektora Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Przez
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wiele lat prowadził badania nad klasyfikacją i własnościami
torfu. Jego prace naukowe publikowane z tego zakresu
wzbudzały i nadal budzą zainteresowanie już nie tylko w Polsce,
ale i na świecie. We Wrocławiu wykształcił już czterech
docentów i dziewiętnastu doktorów, nie licząc wielkiej rzeszy
magistrów.
Wiemy dobrze ze środków społecznego przekazu o jego
osiągnięciach w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych.
Dziś jego nazwisko wymienia się w całej Polsce i zaczyna być
coraz bardziej znane poza jej granicami. Chcę tu podkreślić, że
swoją bogatą działalność naukową prof. Stanisław Tołpa wyprowadza z głębokiej wiary, z silnego zakorzenienia w życiu
Kościoła, gdyż tak to już jest, że prawdziwie wielcy ludzie nauki, synowie i córki Ojczyzny, wyrastali z gleby ewangelicznej.
Umiłowani w Panu, ma się zatem z czego cieszyć i chlubić
leżajskie gimnazjum i liceum, ma powód do prawdziwej dumy
nasza Alma Mater, jako że chwała i wielkość jej absolwentów,
jej dzieci, spływa w części na nią samą.
Listę znakomitych absolwentów naszej szkoły moglibyśmy
wydłużyć o wiele innych nazwisk rozsianych po całej Polsce.
3. Kadra profesorska chlubą leżajskiego liceum
Umiłowani w Panu, nadmieniłem przed chwilą, że wszyscy
czujemy się w jakimś stopniu dłużnikami leżajskiej szkoły.
Szkoła, gimnazjum, liceum – to jednak nie tylko mury, sale
lekcyjne, pracownie, gabinety. Szkoła – to przede wszystkim
żywi ludzie. Szkoła to wspólnota tych, którzy nauczają, i tych,
którzy są nauczani. Szkoła to społeczność nauczycieli, profesorów i uczniów, studentów. Szkoła to jakaś wstępna universitas. Byłoby jakimś nietaktem, gdybyśmy dzisiaj na naszej uroczystości jubileuszowej nie złożyli hołdu tym, którzy już przez
75 lat tworzą to dobro, które w nas zostało zaszczepione.
Gimnazjum i liceum nasze posiadało i posiada nie tylko
dobrych dydaktyków, ludzi o wielkiej fachowej wiedzy, ale
także dobrych pedagogów i wychowawców. Ludzi, którzy nie
tylko uczą, napełniają umysły uczniów wiadomościami, ale
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ludzi, którzy także wychowują, którzy kształtują serca, charaktery, którzy mają zapalić do życia ofiarnego, szlachetnego, do
życia ewangelicznego. Nie będę tych mądrych profesorów
wymieniał po imieniu. Niektórzy byli już dzisiaj wymieniani.
Niech każdy z nas, który dziś wraca do młodości i myślą przebiega ścieżki licealnego życia, złoży tym ludziom hołd i w kornej modlitwie za nich, zarówno zmarłych, jak i żyjących, wspomni ich przed Panem i Wychowawcą nas wszystkich, Jezusem
Chrystusem, przed Tym, którego w Nazarecie – jak słyszeliśmy
w Ewangelii – poczęła Matka, Dziewica Niepokalana. On,
odwieczny mieszkaniec nieba, stał się mieszkańcem ziemi. Jemu
zawierzmy dziś zmarłych i żywych naszego liceum.
W tym akordzie wdzięczności wobec profesorów i wychowawców chcemy być szczególnie obecni my księża, a jest nas w
sumie prawie pięćdziesięciu. Wszyscy nie mogli tu przybyć. Jest
nas tu przy ołtarzu dziewiętnastu. Jesteśmy tylko
przedstawicielami tej drugiej grupy księży absolwentów. To jest
też znak, że nasza szkoła nie tylko kształciła, uczyła, ale i
wychowywała. Chrystus znalazł dobry grunt uformowany przez
rodzinę i szkołę do zasiania ziarna powołania kapłańskiego.
Niech się szkoła cieszy z nami, my mamy też wobec niej wielki
dług wdzięczności.
W tym miejscu pragnę zaadresować do obecnego grona
profesorskiego naszego dawnego liceum prośbę i życzenie nas
wszystkich. Drodzy profesorowie, panie i panowie! Bądźcie dla
uczącej się dziś młodzieży nie tylko nauczycielami, profesorami,
ale bądźcie dla niej też dobrymi wychowawcami.
Liceum leżajskie – tak jak każda szkoła podstawowa, średnia czy wyższa – winno nie tylko kształcić, zapełniać umysł
młodego człowieka pojęciami, wzorami, tezami, wiadomościami, ale winna wychowywać. Wszystko, co zapełnia umysł
ucznia, musi go równocześnie formować, formować jego serce, jego wolę, jego charakter – po prostu formować jego człowieczeństwo. Dlatego szkoła jest miejscem wychowania.
W tym znaczeniu jest ona przedłużeniem domu rodzinnego
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i zasadniczym sprzymierzeńcem rodziny. Szkoła podejmuje
zadania wychowawcze powierzone jej przez rodzinę. Pomaga
rodzinie w wychowaniu młodego pokolenia.
Każda szkoła, także leżajskie liceum winno pamiętać, że ma
służyć rodzinie i narodowi, a przez to i Kościołowi, bo Kościół w
Polsce tkwi tak w rodzinie, jak i w narodzie. Ma służyć, to
znaczy kształcić i wychowywać w zgodności z przekonaniami
rodziny i narodu. Mówi się dość często, że szkoła w Polsce jest
świecka, laicka. Tak, to prawda. Trzeba jednak pamiętać, że
szkoła, będąc w łonie narodu, nie może przestać być szkołą tego
narodu, nie może przestać być na usługach tego narodu. A skoro
naród tworzą ludzie ochrzczeni, ludzie spełniający praktyki
religijne, ludzie zachwycający się i szczycący się dziś Papieżem
Polakiem, skoro tak jest, to pomiędzy Kościołem a szkołą, a
zatem także pomiędzy Kościołem a leżajskim liceum winno
istnieć dalej to nierozerwalne przymierze.
Naczelnym zadaniem profesora, pedagoga, dodajmy tu jeszcze, ma być głoszenie prawdy i dobra. Nie jest waszym zadaniem, drodzy profesorowie, panie i panowie, głosić Ewangelię
wprost – to prawda, ale jednak Ewangelię głosimy również,
ucząc jakiejkolwiek prawdy, czy to będzie prawda literatury i
historii, czy prawda fizyki i chemii, czy geografii i przyrody, bo
drogi Ewangelii i drogi prawdy idą razem.
Dziś, w dobie zatruwania ducha ludzkiego treścią kłamstwa,
to zadanie głoszenia prawdy i miłości wydaje się szczególnie
ważne i aktualne.
I na koniec tego jubileuszowego przedłożenia jeszcze słowo do absolwentów wszystkich roczników, wszystkich godności i stanowisk. Siostry i bracia! w tym także koleżanki i koledzy, dziś, gdy spotykamy się razem na jubileuszu naszej
Matki, naszego liceum, dziś, gdy się cieszymy wzajemnie naszym widokiem, gdy myślą wybiegamy ku najpiękniejszym
latom naszej młodości, szczególnie na tej świętej dziękczynnej Eucharystii – nie tylko dziękujemy za to dobro, które się
w naszym życiu wydarzyło za przyczyną czy za pomocą na104

szego liceum, ale także nabierzmy dziś z tego spotkania nowej
mocy, nowych sił, nowego zapału, aby dawać w naszym życiu,
tam, gdzie jesteśmy, jak najlepsze świadectwo o Bogu, o
Chrystusie, ale także właśnie o naszej szkole, o naszym maryjnym mieście, o naszej pięknej leżajskiej, maryjnej ziemi.
Niech Maryja, Matka pierwszego i najlepszego Wychowawcy i Profesora, Matka naszego Zbawiciela, Maryja, która w tej
leżajskiej ziemi i w nas upodobała sobie, niech Ona naszemu
liceum, jego gronu nauczającemu, jego uczniom i wszystkim
Absolwentom, niech Ona wyprasza nowe obfite łaski na dalsze
dni naszego wędrowania przez ziemię. Niech Ona wszystkich
nas kiedyś przywita u bram nowej Ojczyzny, nas, przybywających z tej utrudzonej ziemi, z naręczem, co daj Bóg,
dobrych czynów. Niech nas przywita i zaprowadzi na wieczysty
jubileusz Baranka. Amen.
Kościół farny w Leżajsku, 75-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w
Leżajsku oraz 25-lecie matury, 27 czerwca 1987 r.

Z Maryją naszej młodości w dalsze życie
2 Krl 4,8-11.14-16a; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Słowo wstępne
Uroczystość jubileuszu 75-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku powoli dobiega końca. Nasz jubileusz byłby niepełny, gdybyśmy nie przybyli do tej przecudnej
bazyliki, która zdobi nie tylko nasze miasto, ale całą południowo-wschodnią Polskę. Wystarczy podnieść wzrok i popatrzeć na to piękno zaklęte w malarstwie i rzeźbie. Wystarczy
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natężyć słuch, by kontemplować barwę i harmonię tonów tutejszych organów. Nie to jest jednak najważniejsze, najważniejsze jest to, że jesteśmy na miejscu uświęconym obecnością
Matki Bożej, uświęconym także modlitwą pokoleń. Tutaj także,
przed tym cudownym obrazem, modlili się profesorowie i
uczniowie, absolwenci leżajskiego liceum. Tu znajdowali silę i
wewnętrzną moc do pełnienia swoich zadań, do dawania
świadectwa o Chrystusie.
Pełni wiary w szczególną obecność Matki Bożej, w moc Jej
wstawiennictwa, polećmy w tej Najświętszej Ofierze nasze
osobiste sprawy, sprawy naszych rodzin, przyjaciół. Z ofiarą
Chrystusa złączmy to dobro, które zostało do tej pory dokonane.
Polecajmy Bożej opiece aktualnie pracujące grono profesorskie,
polecajmy młodzież, by leżajska szkoła pomnażała dobro
Kościoła i narodu.
Słowo końcowe
Drodzy bracia i siostry, koleżanki i koledzy, wszystko, czego
na tym świecie dane jest nam doświadczać, ma swój początek i
koniec. Nasz rozpoczęty tu wczoraj piękny jubileusz leżajskiego
liceum dobiega już końca. Nadchodzi chwila rozstania, chwila
pożegnania. Jakże nam było dobrze za sobą. Jakże błogosławione chwile spędziliśmy w ciągu tych kilkudziesięciu
godzin. Chwile tu przeżyte pokazały, że jesteśmy sobie tak
bardzo bliscy. Połączył nas w więź przyjaźni i bliskości pobyt w
murach naszej szkoły. Okazuje się, że więzy zadzierzgnięte w
latach naszej młodości, w wiośnie życia, są odporne na przemijanie, bo – jak uczył św. Paweł – prawdziwa przyjaźń i miłość
nigdy nie ustaje, jest wieczna. Oto już wnet rozjedziemy się z
Leżajska. Zostawimy naszą szkołę cieleśnie, ale będziemy
wracać do niej naszymi myślami, sądzę, że po tym jubileuszu
częściej. Rozstajemy się także z Matką Bożą Leżajską.
Przychodźmy jednak duchowo do Niej, gdy będzie ciężko, gdy
życie będzie nas smagać. Przychodźmy tu! Pamiętajmy także o
naszej szkole. I kiedyś my odejdziemy z tej ziemi, a ona pozo106

stanie. Ludzie, cale pokolenia przemijają na ziemi. Ludzie się
zmieniają, pokolenia przemijają, a Kościół trwa, trwa naród,
trwają instytucje – niektóre bardzo długo, trwa nasza szkoła.
Przeżyty jubileusz jest znakiem także naszego przemijania na
ziemi. Nie mamy w tym ziemskim domu stałego zameldowania.
Zmierzamy do innego, lepszego domu. „Nasze lata przemijają
jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki”. Dlatego mądrze żyjmy.
Dlatego przylgnijmy mocniej do dróg Ewangelii, do dróg
wytyczonych nam przez Jezusa Chrystusa – do dróg, którymi
kroczyli najlepsi synowie i najlepsze córki ziemi, w tym także
Polacy, w tym także sporo profesorów i absolwentów naszej licealnej Alma Mater. Niech Boże błogosławieństwo przyjęte
przed tronem Pani Leżajskiej będzie nam pomocą i siłą w trudach naszego dalszego pielgrzymowania. Amen.
Bazylika leżajska oo. Bernardynów, słowo wstępne i końcowe w czasie Mszy
św. z okazji 75-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku, 28
czerwca 1987 r.

Z sercem rozważającym i miłującym w
dalsze życie
Iz 61,9-11; Lk 2,41-51

Wstęp do liturgii
Drodzy panowie i panie profesorowie, koleżanki i koledzy, w
programie naszego spotkania koleżeńskiego mamy to szczególne
spotkanie przy ołtarzu – na Eucharystii. Jesteśmy tu przed
Bogiem, zgromadzeni w imię Chrystusa. Naszą Eucharystię
przeżywamy w szczególnym miejscu. Jest to miejsce uświęco-
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ne obecnością Matki Bożej i modlitwą ludzi wierzących. Dziś
jest Jej święto, święto Jej Niepokalanego Serca. Bogu najlepszemu podziękujmy w tej Eucharystii za trzydzieści lat naszego
dojrzałego życia, życia ze świadectwem dojrzałości. Dziękujmy
za wszelkie dobro otrzymane w ciągu tych lat. Prośmy o dalsze
dary Boże. Słońce życia już nam się przechyliło na popołudnie.
Siły się zmniejszają, przyjdą może wkrótce choroby. Dlatego
prośmy o opiekę Bożą nad nami. W naszą Eucharystię włączmy
też zmarłych, zwłaszcza naszych profesorów i bliskich z naszych
rodzin. Niech Bóg Najświętszy będzie uwielbiony na tym
naszym świętym zgromadzeniu, a na każdą i każdego z nas niech
spłynie moc Boża potrzebna nam do dalszego życia.
1. Przesłanie słowa Bożego

Zostało nam ogłoszone na tej Eucharystii słowo Boże.
Ewangeliczny zapis przypomniał nam wydarzenie z wczesnej
młodości Syna Bożego. Dwunastoletni Jezus zostaje w Jerozolimie w świątyni. Zostaje, by rozprawiać z mędrcami i uczonymi o wielkich sprawach Bożych. Rodzice poszukują Go i
znajdują. Wraca z Nimi do rodzinnego miasta. W tym poszukiwaniu i znalezieniu Chrystusa bierze udział Maryja. Jezus
tłumaczy zatroskanej Matce, że On musi być w sprawach Ojca.
Ewangelista złożył piękne świadectwo o Maryi w ostatnim
zdaniu dzisiejszej ewangelii: „A Matka Jego chowała wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2,51). A więc jest
mowa o sercu Maryi. Wczoraj Kościół mówił o Sercu Pana
Jezusa. Zresztą przez cały miesiąc czerwiec przyglądamy się tej
tajemnicy i czcimy Serce Jezusa. Dziś spoglądamy w serce
Maryi. Czym jest serce i jaką ma wymowę?
2. Czym jest serce i co w nim winno się dziać?

Mówiąc o sercu człowieka, zazwyczaj nie mamy na myśli
tylko serca fizycznego, biologicznego, które wprawia w obieg
krew w organizmie, tego serca, które czasem jest chore, które
niekiedy podlega zawałom i jest powodem śmierci człowieka.
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Serce biologiczne to życiodajny organ. Mówiąc o sercu, częściej
mamy na myśli całe wnętrze duchowe człowieka, które
obejmuje myślenie i miłowanie.
a. Serce, które myśli, rozważa

Serce obejmuje najpierw nasze myślenie. W sercu kryją się
twoje myśli, twoje zamiary, twoje przekonania, twój świat
wartości, twoje poglądy i oceny, radości i niepokoje. A więc jest
w sercu ludzkim, jest w sercu twoim element intelektualny,
element myślenia. Pomyśl tu, przed Bogiem, jakie myśli
najczęściej kryją się w twoim sercu? O czym najczęściej myślisz? Czy rozważasz – tak jak Maryja – o Bogu, o Jego słowie,
które przychodzi do ciebie na coniedzielnej Eucharystii? Czy nie
gubisz go gdzieś po drodze?
Chyba wiesz dobrze, że myślenie o Bogu i Jego sprawach jest
bardzo trudne, ale zarazem bardzo potrzebne człowiekowi.
Ludzie, którzy nie myślą o Bogu, karłowacieją, nie będą nigdy
spokojni. Bóg nas bowiem stworzył dla siebie. Jesteśmy
stworzeniami Boga. W czasie naszej młodości, w latach
minionych, chciano w nas zabić myślenie o Bogu, gdyśmy byli
jeszcze piękni i młodzi, denerwowano się, gdy ludzie rozważali
w swoim sercu o Bogu. Na szczęście nie mieliśmy profesorów
ateistów; dzisiaj oni nie muszą się wstydzić. Mogą nam patrzeć
prosto w oczy. Była doktryna ateistyczna, były dyrektywy, ale
oni mieli swoje sumienie. Nasi profesorowie – jak pamiętamy –
nie zatracili myślenia o Bogu. Widywaliśmy ich w kościele i to
nas budowało. Myślenie o Bogu to przede wszystkim nasza
modlitwa.
b. Serce, które miłuje

Druga domena ludzkiego serca to miłowanie. Mówimy:
kocham cię całym sercem. Obejmuję cię moim sercem. Jesteś
zawsze w moim sercu. A bywa czasem inaczej. Gardzę tobą,
nienawidzę cię, wyrzucam cię z mego serca. Jakie to ważne,
by w twoim sercu była życzliwość, dobroć dla twego męża,
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dla twej żony, dla tego człowieka, który jest dla ciebie niedobry.
Wiesz dobrze, jak było u Chrystusa. On przed nikim nie zamknął
swego Serca. Nawet oprawców nie przeklinał, ale modlił się za
nich: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).
Podobnie i Maryja miała miłujące serce, serce nie tylko dla
Chrystusa, ale dla każdego Jego ucznia, a każdy uczeń jest także
Jej przybranym synem. Jezus mówił z krzyża: „Niewiasto, oto
syn Twój” (J 19,26b). Koleżanki i koledzy, spieszmy się kochać
ludzi, bo nastało już dla nas popołudnie naszego życia.
Przybliżamy się przecież do pięćdziesiątki.
3. Serce dziękujące, przepraszające i proszące
To serce, które rozważa Boże sprawy i które miłuje, ma być
mieszkaniem, świątynią dla Boga. Pomyślmy dziś, w godzinie
uroczystego spotkania, czy jesteśmy świątynią dla Boga. Niech
ze świątyni naszych serc płyną ku Panu Bogu słowa wdzięczności, przeproszenia i prośby. W dniu naszego jubileuszu, kiedy
przed Bogiem spojrzeliśmy w serce Matki Bożej, kiedy przypomnieliśmy sobie, że w sercu mamy rozważać wielkie sprawy
Boże i że sercem mamy miłować, w takiej oto sytuacji chcemy tu
przed Bogiem wypowiedzieć trzy ważne słowa, z którymi
bardzo jest nam do twarzy: dziękuję, proszę, przepraszam.
Dziękujemy Ci, Boże, za dar życia, za to, że chciałeś nas
mieć. Dziękujemy za dar wiary. Dziękujemy za piękną młodość,
spędzoną w murach naszego liceum. Jakie to były piękne lata.
Bez tych uroczych czterech lat nasze życie byłoby o wiele
uboższe. Nosimy to piękne wspomnienie w naszych sercach.
Ochraniamy je, by ich nie zniszczył ząb płynącego czasu.
Dziękujemy za przeżyte w zdrowiu i błogosławieństwie
dotychczasowe lata. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
Przepraszamy Cię, Boże, tu przed Matką Bożą, w trzydziestolecie naszej matury. Nie wszystko się w naszym życiu udało. Czasem było mało miejsca w naszym sercu dla Ciebie, czasem nie rozpoznawaliśmy Chrystusa w biednych i potrzebują110

cych. Czasem po prostu zapominaliśmy się. To nasze przeproszenie składamy tu, każda i każdy z nas, za swoje błędy i chwile
słabości.
Prosimy Cię, Boże, błogosław nam na dalszą drogę życia.
Kolejka przed nami się ciągle skraca; za nami wydłuża. Maryjo,
bądź Ty także z nami na drodze, która jest przed nami. Przed
Twoim wizerunkiem prosimy Boga Wszechmogącego, abyśmy
odnowieni na duchu, z wiarą i miłością w naszych sercach szli
dalej drogą naszego życia do niebieskiego kresu. Amen.
Bazylika leżajska oo. Bernardynów, 30-lecie matury, 27 czerwca 1992 r.

Zaufać Bożej Opatrzności
2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34

Wstęp do liturgii
Jesteśmy w bazylice leżajskiej, z pewnością najpiękniejszej
świątyni w Polsce południowo-wschodniej. Ta bazylika, która
powoli zbliża się do 400-lecia swego istnienia, stała się słynna za
sprawą łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Dziś
na tym miejscu gromadzą się nie tylko ci, którzy codziennie
przybywają tu na Mszę św. o godz. dwunastej, ale jest to
Eucharystia dla tych, którzy czterdzieści lat temu, w maju
1962 roku zdawali w naszym liceum maturę. Serdecznie witam panów profesorów: Czesława Lorenca, Stachowicza, Mieczysława Pieniążka, panią Mazanową. Witam koleżanki i kolegów. Witam dzisiejszych pielgrzymów. Witam wszystkich
obecnych w bazylice.
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W blaskach późnego popołudnia, a może już nadchodzącego
wieczoru, gdy dzień naszego życia chyli się powoli ku
wieczorowi, chcemy odetchnąć atmosferą młodości, powrócić
do wiosny naszego życia. Chcemy tu przed Bogiem wypowiedzieć trzy ważne słowa: dziękuję, przepraszam, proszę.
Bogu dziękujmy za dar życia, za dar domu rodzinnego, za dar
liceum, profesorów, za czterdzieści lat drogi ze świadectwem
maturalnym w ręku. Dziękujmy za wszystko, co się wydarzyło,
za ludzi, których spotkaliśmy na naszej drodze życia. Dziękujmy
za żony, za mężów, za dzieci, wnuków, za tych, którzy nam
pomogli iść przez życie.
Przepraszamy Pana Boga za błędy, za niewierności, za zapomnienia, za wszelkie zło, do którego przyłożyliśmy naszą
rękę. Mówimy tu w pokorze: Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam!
Kierujemy do Pana Boga także prośby: za umarłych i żywych. Prośmy o szczęście wieczne dla zmarłych rodziców,
nauczycieli ze szkoły podstawowej i profesorów z liceum: dla
Józefa Szpili, Józefa Depowskiego, Antoniny Rendak, Zbigniewa Kądziołki, Bronisława Mazana, Mieczysława Jurzyńca,
Marii Cwynar, Szejman, Zimmermana.
Prośmy dla nas o udany końcowy odcinek naszej życiowej
drogi.
1. Powrót do przeszłości
Każdy jubileusz jest znakiem przemijania i odsyła nas do
przeszłości. Juliusz Słowacki napisał: „To czas się cofnął i odwrócił lica, by spojrzeć jeszcze raz na piękność w dali, która
takimi tęczami zachwyca, takim różanym zachodzi obłokiem”.
W dniach jubileuszu wspominamy z wdzięcznością nasz
rodzinny dom, naszych rodziców, nasze gniazda rodzinne, z
których wyfrunęliśmy jak ptaki pod koniec wiosny czy na
początku lata. Wspominamy naszą szkołę średnią. Możemy ją
nazwać Alma Mater, Matką Karmicielką. Wprawdzie tytuł ten
przysługuje uczelni wyższej, zwłaszcza uniwersytetowi, to jed112

nak możemy go odnieść do każdej szkoły, gdyż każda szkoła
karmi swoich uczniów mlekiem wiedzy i mądrości. Dzisiaj na
tym spotkaniu mówimy, że to właśnie szkoła średnia, Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, było dla nas taką
Matką Karmicielka. W murach naszej szkoły nie tylko zdobywaliśmy wiedzę, ale dzięki mądrym i odważnym profesorom
otrzymywaliśmy od tej instytucji wartości humanistyczne, patriotyczne, a także religijne.
Z okazji 25-lecia PRL w jednym z tygodników przeznaczonych dla młodzieży ukazała się notatka stwierdzająca, że największym osiągnięciem Polski Ludowej jest to, że ludzie przestali kierować się Bożymi przykazaniami. Dlaczego? Odpowiadano: bo ludzie wolą być mądrzy niż dobrzy. Jest to nieporozumienie. Trzeba bowiem pamiętać, że mądrość, która nie
przekłada się na dobroć, nie jest żadną mądrością.
2. Nasza teraźniejszość
Nasz dzisiejszy rubinowy jubileusz maturalny obchodzimy w
nowym czasie. Przed kilkunastoma laty przeżyliśmy na naszym
kontynencie „jesień ludów”. Upadł mur berliński, rozpadł się
Związek Radziecki i tzw. blok wschodni. Jesteśmy dumni, że
Polska odegrała w tym procesie rolę wiodącą. Jesteśmy Panu
Bogu wdzięczni, że ten totalitaryzm rozpadł się bez wojny, bez
rozlewu krwi. Jeszcze klika lat temu trudno było przewidzieć
taki scenariusz. Czyż nie powinniśmy się cieszyć tymi
przemianami, które zaszły? Czyż nie powinniśmy przystąpić do
mądrego zagospodarowania naszej odzyskanej wolności?
Cieszmy się wolną Ojczyzną, ale pamiętajmy, że nie będzie tak
łatwo rozprawić się ze złem, które się rozpanoszyło w
strukturach społecznych. Trzeba nam pamiętać, że nie
zbudujemy nowego ojczystego domu, Trzeciej Rzeczypospolitej, bez wartości chrześcijańskich. Już to dzisiaj
widać. Coraz silniejsze wiatry wieją z Zachodu, tak jak kiedyś
wiał tak silny wiatr ze Wschodu. Zachodni libertynizm jest też
bardzo groźny dla młodej demokracji polskiej. Jakiej więc
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mamy wyglądać przyszłości, jak się ustawić do dalszej naszej
drogi? Wskazówki znajdziemy chociażby w ogłoszonym dzisiaj
na tej liturgii słowie Bożym.
3. Spojrzenie w przyszłość – jak ją budować?
Przesłanie dzisiejszej ewangelii można by zawrzeć w jednym
zdaniu: „zaufać Bożej Opatrzności”. Chrystus nas zapewnia, że
Ojciec niebieski troszczy się o nas. Skoro opiekuje się całym
stworzeniem, liliami na polu, ptakami w powietrzu, to tym
bardziej pamięta o nas, którzy nosimy Jego podobieństwo: „Nie
troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co
będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to
wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie,
że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o
królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie
wam dodane” (Mt 6,31-33).
Zaufajmy więc tutaj, przez Matką Bożą Leżajską, Bożej
Opatrzności. Amen
Bazylika leżajska oo. Bernardynów, 40-lecie matury, 22 czerwca 2002 r.

Na jubileuszowym święcie naszej Alma Mater
Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

1. Witajcie w domu
Jako aktualny rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu witam was jak najserdeczniej w imieniu własnym, w imieniu całej naszej społeczności akademickiej. Wi-
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tajcie w domu. Jesteście u siebie. Przybywacie do waszej Alma
Mater, która w tym roku świętuje trzechsetlecie swego istnienia.
Ten piękny jubileusz byłby niepełny bez was, bez waszej
obecności. Dlatego jeszcze raz powtarzam: Witajcie w domu!
Witajcie na jubileuszu waszej i naszej Alma Mater, naszej Matki
Karmicielki.
Nasze spotkanie jubileuszowe zaczynamy od uczestniczenia
w tajemnicy Chrystusowej i naszej ofiary. W tej Eucharystii
wyrażamy Bogu wdzięczność za to, że jesteśmy, dziękujemy
dziś za nasz Wydział Teologiczny, który w tym mieście istnieje
od trzystu lat. Dziękujemy za lata studiów, za to, że dane nam
było studiować teologię. Niech chwała Pańska będzie na
naszych ustach. Niech w nas zamieszka na nowo prawdziwa
mądrość płynąca z Bożego słowa, mądrość, która jest źródłem
radości i szczęścia. Niech Chrystus Eucharystyczny nas ubogaci
swoimi darami.
Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem powrotu do przeszłości.
W historycznej perspektywie trzechsetlecia naszego Wydziału
Teologicznego wspominamy dziś czas waszej formacji
teologicznej na tej uczelni. Jako absolwenci wydziału nadal
należycie do wielkiej rodziny akademickiej, którą tworzą nie
tylko aktualni studenci tej uczelni, ale także wszystkie pokolenia, które przez nią przeszły, zwłaszcza ci absolwenci, którzy
jeszcze tak niedawno zasiadali w salach wykładowych i ze strachem wchodzili na salę egzaminacyjną.
Drodzy absolwenci, przybywacie dzisiaj w odwiedziny na
uczelnię, która wypełniła spory etap waszego młodego życia.
Uczelnia ta – jak dobra matka – karmiła was przez lata waszych
studiów mądrością teologiczną. Dzisiaj wracacie w jej mury, by
powspominać czas waszych studiów, by choć na chwilę wrócić
do dawno minionych dni, aby raz jeszcze poczuć się beztroskim
studentem, który mimo najróżniejszych problemów, braków i
niedomagań był zawsze szczęśliwy, szczęśliwszy niż
kiedykolwiek potem w życiu. Przybywacie, by spotkać daw no niewidzianych kolegów i koleżanki oraz przynajmniej nie115

których profesorów; przybywacie, by odnowić przyjaźnie, by
wspominać swoją młodość, zostawioną tutaj na Ostrowie Tumskim, by także opowiedzieć, co się dalej wydarzyło, jak potoczyła się droga życia po studiach.
2. Dorobek odrodzonego Wydziału Teologicznego

Mamy po wojnie – nie licząc wyświęconych kapłanów –
dwadzieścia roczników absolwentów świeckich, którzy opuścili
mury naszej uczelni. Pierwsi opuszczali tę uczelnię w roku 1982,
kiedy trwał w Polsce jeszcze stan wojenny. Mamy zatem
absolwentów, którzy studiowali u nas jeszcze w czasach reżimu
komunistycznego, gdy jeszcze nie posiadaliśmy gmachu przy pl.
Katedralnym 1, gdy korzystaliśmy z pomieszczeń gościnnych
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. W ciągu
dwudziestu lat mury naszej Alma Mater opuściło kilka tysięcy
absolwentów. Samych dyplomów magisterskich wydaliśmy
łącznie dotąd ponad trzy tysiące. Nadaliśmy 7 doktoratów
honoris
causa,
wypromowaliśmy
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doktorów.
Przeprowadziliśmy 25 przewodów habilitacyjnych. Przygotowaliśmy dla Kościoła na Dolnym Śląsku dość pokaźny
liczbowo personel katechetyczny. Mamy więc czym się cieszyć
na jubileuszu naszej Alma Mater, mamy za co Bogu dziękować.
Gdy rozpoczynamy nasze jubileuszowe spotkanie przy ołtarzu, chcemy w naszej refleksji powrócić także do słowa Bożego ogłaszanego dziś na liturgii i do przesłania związanego z
patronem dnia dzisiejszego, którym jest Św. Mateusz Apostoł i
Ewangelista.
3. Przesłanie Bożego słowa – nasze powołanie

Słowo Boże proklamowane dziś na liturgii podejmuje temat powołania. Ewangelia opowiada o powołaniu celnika
Mateusza. Ilekroć czytamy czy słyszymy o powołaniu celnika
Mateusza do grona Apostołów, tylekroć uświadamiamy sobie,
że Chrystus powoływał do grona swoich przyjaciół ludzi zwyczajnych, często grzeszników, ludzi często nielubianych przez
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otoczenie. Taki właśnie był celnik Mateusz. Na to powołanie i na
ucztę Jezusa z celnikami nastąpiła natychmiastowa reakcja ze
strony faryzeuszów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z
celnikami i grzesznikami?” (Mt 9,11). Jezus wyjaśnił, dlaczego
tak czynił: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle
mają” (Mt 9,12).
Św. Paweł także kieruje dziś do nas słowa mówiące o powołaniu: „Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani” (Ef 4,1).
Mówimy o różnych powołaniach: o powołaniu do życia
biologicznego, do życia w Kościele, powołaniu do kapłaństwa,
do małżeństwa. Mówimy o powołaniu katechetycznym.
Zwróćmy dziś uwagę na trzy odmiany powołania: powołanie
chrześcijańskie, powołanie teologiczne i powołanie do pielęgnowania przyjaźni.
a. Powołanie chrześcijańskie

Jakże to ważne, że na początku życia zostaliśmy powołani do
wspólnoty Kościoła. Kościół stał się naszą drugą Matką. W
dzieciństwie i młodości podjęliśmy edukację chrześcijańską.
Nasz dom rodzinny był pierwszy środowiskiem, które kształtowało w nas wartości chrześcijańskie. Z domu rodzinnego
wynieśliśmy dar, o którym uczony kanadyjski Adler napisał:
„Żadne szkoły, uniwersytety, świadectwa i dyplomy nie dają
człowiekowi tego, co otrzymuje on od swoich dobrych, kochających rodziców”.
b. Powołanie teologiczne

Mamy za sobą studia teologiczne. Z pewnością to nie był
przypadek. Myślę, że potrafimy docenić ten rodzaj wiedzy,
który studiowaliśmy. Powinniśmy cieszyć się i dziękować
Bogu, że zostaliśmy powołani do studiowania teologii. Jest to
wiedza, którą niektórzy pogardzają, co więcej, są i tacy, którzy ją wyśmiewają, którzy wyrzucają ją poza burtę nauki. A
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ona wyrzucić się nie da, bo jest tak bardzo potrzebna człowiekowi. Odpowiada na dręczące go pytania. Żadna inna wiedza nie
jest w stanie zastąpić pięknej pani teologii.
c. Powołanie do pielęgnowania przyjaźni
Bezlitosny czas, upływający tak szybko, który niszczy wiele
– nie zdołał jednak ostudzić żaru przyjaźni i osłabić więzów
koleżeństwa zawiązanych w czasie lat studiów. Ktoś z pisarzy
starożytnych nazwał przyjaźń „małą ojczyzną”, będącą częścią
tej ogromnej ojczyzny, jaką jest niebo, gdzie panuje tylko divina
affectio – miłość Boża.
Przyjaźń koleżeńska to coś jedynego w swoim rodzaju.
Wielki Cycero powiedział: „Myślę, że nadzwyczajna mądrość
nie mogła dać człowiekowi w darze niczego lepszego jak właśnie przyjaźń”. W koleżeńskim spotkaniu czujemy się młodsi,
lepsi, szczęśliwsi, bezpieczni.
Podziękujmy na tej Eucharystii wszechmocnemu Bogu,
naszemu Ojcu, za dar tej uczelni, za to, czego On dokonał w nas
w tym domu, w tej Alma Mater. W Psalmie 103 czytamy słowa:
„Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię
Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich
Jego dobrodziejstwach” (Ps 103,1-2). Nie wolno nam nigdy
zapominać o dobrodziejstwach Pana. Umiejmy przeżywać życie
w postawie wdzięczności. Pouczeni dziś przez Pana dziękujmy
za powołanie chrześcijańskie, dziękujmy za dar studiów
teologicznych. Dziękujmy za naszych przyjaciół, którzy podają
nam w życiu pomocną dłoń. Dziękujemy za drogę życia, którą
mamy za sobą. Prośmy także o nową energię do dalszej drogi.
Katedra wrocławska, zjazd absolwentów PWT we Wrocławiu,
21 września 2002 r.
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Na urodzinach naszej Alma Mater
Ga 3,22-29; Łk 11,27-28

1. Powrót do Matki Karmicielki i do przeszłości
Jesteśmy w czcigodnej świątyni, w leżajskiej farze. Przybywamy na jubileusz naszej szkoły, której zegar historii odmierza dziewięćdziesiąty rok istnienia. W tradycji akademickiej szkołę, uczelnię nazywamy Alma Mater – Matką Karmicielką. Zatem przybywamy dziś z różnych stron naszego kraju na
urodziny naszej wspólnej Matki. Powracamy do tego miasta i do
tej szkoły jako dawne uczennice, byli uczniowie, jako byli i
obecni nauczyciele, profesorzy i studenci. My absolwenci tu, w
Leżajsku, w murach naszej szkoły pozostawiliśmy najpiękniejsze lata naszej młodości. Wracamy dziś po latach do
naszej Matki Karmicielki. Wracamy do stron, do miejsc, które
możemy nazwać naszym „krajem lat dziecinnych”, lat młodzieńczych, „gdzie człowiek po świecie biegał jak po łące i znał
tylko kwiecie pachnące”, i jak wspomina poeta: „atramentu
plamy na palcach były jedynym brudem żywota” (Leopold
Staff). A inny poeta, nasz wieszcz, o takim spotkaniu jak dziś
mówi: „To czas się cofnął i odwrócił lica, by spojrzeć jeszcze raz
na piękność w dali, która takimi tęczami zachwyca, takim
różanym zachodzi obłokiem” (Juliusz Słowacki).
To miasto, ta ziemia leżajska i ta szkoła, Gimnazjum, Liceum
Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, tak
mocno wpisały się w historię naszego życia, w nasz wspólny los.
Na tę szczególną, uroczystą chwilę przychodzimy dziś
wszyscy z bijącym sercem, by w blaskach słońca życia, dla
niektórych z nas – jeszcze przedpołudniowego, dla innych –
południowego, a jeszcze dla innych – popołudniowego czy może
już zachodzącego – „by w blaskach słońca życia dostrzec raz
jeszcze światła młodości” (J. Parandowski).

119

Odwiedzamy naszą szkołę, by w promieniach jej matczynego
ciepła powspominać urocze lata naszej nauki, by choć na chwilę
wrócić do dawno minionych dni, aby raz jeszcze poczuć się
beztroskim uczniem, studentem, który mimo najróżniejszych
problemów, braków i niedomagań był zawsze szczęśliwy,
szczęśliwszy niż kiedykolwiek potem w życiu. Przybywamy, by
spotkać dawno niewidziane koleżanki i kolegów oraz
przynajmniej niektórych profesorów. Przybywamy, by odnowić
nasze przyjaźnie. Bezlitosny czas, tak szybko upływający, który
niszczy wiele, nie zdołał jednak ostudzić żaru przyjaźni i osłabić
więzi koleżeństwa zawiązanych w czasie lat naszej nauki w
leżajskim liceum. Ktoś z pisarzy starożytnych nazwał przyjaźń
„małą ojczyzną”, będącą częścią tej ogromnej ojczyzny, jaką jest
niebo, gdzie panuje tylko divina affectio – miłość Boża.
Przyjaźń koleżeńska to coś jedynego w swoim rodzaju.
Wielki Cycero powiedział: „Myślę, że nadzwyczajna mądrość
nie mogła dać człowiekowi w darze niczego lepszego jak właśnie przyjaźń”. W koleżeńskim spotkaniu czujemy się młodsi,
lepsi, szczęśliwsi, bezpieczni.
Zanim odnajdziemy koleżanki i kolegów z klasy, zanim
spotkamy naszych profesorów, zanim opowiemy sobie o pomaturalnej drodze naszego życia, o tym, co się na niej ważnego
wydarzyło, proponuję, byśmy na początku naszego spotkania i
świętowania przed Panem Bogiem spojrzeli na instytucje, które
nas formowały, które kształtowały nasze umysły i rzeźbiły nasze
charaktery. Były to przede wszystkim trzy ogniska naszej
formacji: dom, szkoła i Kościół.
2. Nasze instytucje wychowawcze
a. Dom rodzinny
W dzisiejszym powrocie do przeszłości, do lat naszego dzieciństwa i naszej młodości, musimy powrócić aż do rodzinne go domu, z którego wyruszyliśmy do szkoły. Powracamy do
naszych rodziców i do rodzeństwa. Tam ujrzeliśmy światło
dzienne, tam pobieraliśmy pierwszą edukację. Ciepło rodzin120

nego domu, miłość matczynego serca, rozważną mądrość ojca
niesiemy w pamięci przez całe życie. Jest to wielki skarb, jest to
szczególne wiano wyniesione z rodzinnego domu. Rodzicielskie
poświęcenie, ofiarność, zatroskanie o nas, położony trud
wychowawczy mamy i taty to największy dar, to niekwestionowany ekwipunek zabrany z domu rodzinnego w przyszłość życia. Potwierdzają tu się słowa kanadyjskiego uczonego
Adlera: „Żadne szkoły, uniwersytety, świadectwa i dyplomy nie
dają człowiekowi tego, co otrzymuje on od swoich dobrych,
kochających rodziców”.
Dlatego z tak wielką nostalgią, miłością i wdzięcznością
wracamy do wspomnień rodzinnego domu, dlatego tak chętnie
słuchamy pieśni i różnych tekstów o tym pierwszym gnieździe
naszego życia:
„Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnią noc wskroś srebrnej mgły,
Szumem swych lip wtórzy twym snom,
A ciszą swą koi twe łzy?” (Maria Konopnicka).
„Dom był lunetą dzieciństwa.
Dom był skórą wzruszenia
Policzkiem siostry, gałęzią drzewa
Dom jest sześcianem dzieciństwa
Dom jest kostką wzruszenia
Skrzydło spalonej siostry
Liść umarłego drzewa” (Zbigniew Herbert).
„Mały, biały domek, w mej pamięci tkwi, mały
biały domek co noc mi się śni”; „Gdzie jest mój
dom [...], jedyny, wśród jego ścian tak dobrze było
nam”.
Zacytujmy także słowa naszego wieszcza:
„W całej przeszłości i w całej przyszłości
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Jedna już tylko jest kraina taka, W której już
trochę szczęścia dla Polaka: Kraj lat dziecinnych!
On zawsze zostanie Święty i czysty, jak pierwsze
kochanie. Nie zaburzony błędów
przypomnieniem, Nie podkopany nadziei
złudzeniem [...]. Kraje dzieciństwa – gdzie
człowiek po świecie Biegł jak po łące, a znał tylko
kwiecie [...]. Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny!
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny! Jakże
tam wszystko do nas należało, Jak pomnim
wszystko, co nas otaczało”.
Drugie miejsce naszej edukacji – to szkoła.
b. Szkoła
Jest ona przedłużeniem rodzinnego domu. Jest wielostopniowa: podstawowa, średnia, półwyższa, wyższa.
Wspominamy dziś naszą szkołę średnią. Dla najstarszych
absolwentów była ona Gimnazjum, dla wielu z nas – Liceum
Ogólnokształcącym, a dla najmłodszej generacji absolwentów –
Zespołem Szkół, ale zawsze im. Bolesława Chrobrego. Dzisiaj
po latach mówimy o niej jak o Matce. Wtedy zwykliśmy mówić
o niej – „nasza buda”. Gdy dzisiaj ją odwiedzamy, w roku jej
jubileuszu, chcemy z szacunkiem i z wdzięcznością wyznać, jak
wiele jej zawdzięczamy. Jesteśmy wszyscy jej niewypłacalnymi
dłużnikami. Zdobywaliśmy w niej wiedzę z różnych
przedmiotów na poszczególnych lekcjach. Wkuwaliśmy
materiał z podręczników i szkolnych notatek. Drżeliśmy przed
klasówkami i powtórkami.
Jednakże przekazywanie
wiadomości przez grono nauczające i przyswajanie sobie wiedzy nie było czymś jedynym, co działo się w naszej szkole.
Nasi profesorowie i wychowawcy kształtowali także nasze
serca, nasze postawy, uczyli nas właściwie odnosić się do Ludzi i do świata. Obok określonego programem szkolnym za122

sobu wiedzy przekazywali nam te wartości kulturowe, jakie sami
uważali za ważne i potrzebne w życiu. Zycie poddało potem
surowej weryfikacji to, co otrzymaliśmy w szkole. Niektóre
wskazania i zasady zostały może odrzucone, inne zachowane, a nawet wzbogacone. I jakkolwiek marzenia i oczekiwania owych młodzieńczych lat nie spełniły się może w takim
stopniu, jak byśmy tego pragnęli, to jednak mimo wszystko do
dziś żywimy wielki szacunek i ogromną wdzięczność wobec
naszych nauczycieli, uznając ich kompetencję, fachowość dydaktyczno-wychowawczą, a przede wszystkim ich
wiarygodność.
Na jubileuszu naszej szkoły musimy także zauważyć, że
przez ponad czterdzieści powojennych lat nasi nauczycieli
znajdowali się pod pręgierzem importowanej nam ze Wschodu
bezbożnej ideologii. Nasi profesorowie nie gwałcili jednak
naszych sumień. Nie wtłaczali nam niezgodnych z ich sumieniem przekonań. Dziś składamy im za to hołd. Chylimy czoło
przed tymi, którzy otrzymywali specjalne ateistyczne instruktaże, przed tymi, którzy byli wzywani na trudne rozmowy, gdy
absolwenci podejmowali studia w seminariach duchownych,
gdy dziewczęta wstępowały do zgromadzeń zakonnych. Jesteśmy z nich dumni, że zachowali twarz. Przywołajmy ich
nazwiska, dziś już zapisane w niebieskich księgach: ks. Jan
Urzejowski, prof. Józef Depowski, prof. Józef Szpila, prof.
Henryk Kunz, dyrektor z lat sześćdziesiątych, prof. Maria Szejman, prof. Bronisław Szuberla, prof. Maria Cywińska, prof.
Antonina Rendak, prof. Mieczysław Jurzyniec, prof. Zbigniew
Kądziołka, prof. Bronisław Mazan, prof. Zimermann, prof.
Serafin, prof. Władysław Krzyżak, prof. Jerzy Engel, dyrektor z
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wspominamy tu przed
Bogiem wszystkich, wyznając słowami poety:
„Wszystkich przyjaciół, których kto żywych spamięta,
I których zmarłych pamięć pozostała święta”.
123

Szkoła to także absolwenci. Tylu ich wyszło z murów naszej
szkoły. W swoim życiorysach, biogramach mają zapis: matura w
Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół w Leżajsku.
Wielu z nich piastowało i dzisiaj dzierży wysokie stanowiska. Z
mojego środowiska, w którym znajduję się od roku mojej
matury, to jest od roku 1962, ze środowiska wrocławskiego
przywołam na naszym święcie dwa nazwiska: pierwsze z nich
brzmi: Stanisław Tołpa, pochodzący z Jandy – dziś Nowej
Sarzyny – matura w Leżajsku w 1920 roku. Nazwisko drugie:
Wincenty Urban, pochodzący z Grodziska, matura – 1931.
Pierwszy był znakomitym biologiem, rektorem Akademii
Rolniczej we Wrocławiu, który wiele lat prowadził badania nad
wyciągiem z torfu, który miał własności lecznicze, antyrakowe.
Zmarł 11 października 1996 roku. Jego nazwisko należy do
największych we Wrocławskiej Akademii Rolniczej. Drugi
wspomniany absolwent naszego Liceum to bp Wincenty Urban
(1911-1983), sufragan wrocławski, znakomity historyk
Kościoła, wikariusz kapitulny, zarządzający archidiecezją
wrocławską w latach 1974-1976. Zmarł 13 grudnia 1983 roku.
Przejdźmy do trzeciej instytucji, która nas formuje i prowadzi
przez życie aż do kresów naszych ziemskich dni.
c. Kościół
Jest wspólnotą ludzi uznających Jezusa Chrystusa za Zbawiciela świata. Kościół obejmuje dziś swym zasięgiem wszystkie narody świata. Jest obecny na wszystkich kontynentach.
Przenika ustroje społeczno-polityczne. Kościół także nazywamy
Matką, bo nas kształci, karmi mądrością Bożą i wychowuje. Do
wspólnoty Kościoła weszliśmy przez chrzest. Apostoł dziś nam
przypomniał: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma
już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy kimś
jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,27-28).
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Kościół zawsze jednoczy ludzi. Diabeł dzieli, skłóca ludzi,
Kościół zaś scala w jedną rodzinę dzieci Bożych. Kościół karmi
nas słowem Bożym. Umacnia nas mocą Bożą przez sakramenty.
Ci, co słuchają słowa Bożego głoszonego przez Kościół,
wygrywają życie doczesne i wieczne. Dziś nam Chrystus
przypomniał: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy
słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Warto więc
słuchać Pana Boga. Wszystkie nieszczęścia rodzą się wtedy, gdy
ludzie nie chcą słuchać Pana Boga.
Mówiąc o Kościele, dodajmy, że Kościół był w dziejach
mecenasem kultury. Przez wiele wieków prowadził szkolnictwo
i szpitalnictwo. Dzieckiem Kościoła są uniwersytety europejskie. Taka Matkę warto kochać, warto dać się jej prowadzić.
Zakończenie
Podziękujmy w tej Eucharystii Bogu Wszechmocnemu,
naszemu Ojcu, za dar tej szkoły, za to, czego ona dokonała w
nas, za to, czym nas obdarzyła. W Psalmie 103 czytamy słowa:
„Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie,
święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o
wszystkich Jego dobrodziejstwach” (Ps 103,1-2). Nie wolno
nam nigdy zapominać o dobrodziejstwach Pana. Umiejmy
przeżywać życie w postawie wdzięczności. Dziękujmy za
powołanie chrześcijańskie, dziękujmy za dar szkoły. Dziękujmy
za naszych przyjaciół, którzy podawali nam w życiu pomocną
dłoń. Dziękujemy za drogę życia, którą mamy za sobą. Prośmy
także o nową energię do dalszej drogi, byśmy w następnych
latach życia wypełniali słowa dziś śpiewanego psalmu:
„Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozgłaszajcie wszystkie jego cuda. Szczyćcie
się Jego świętym imieniem, niech się weseli
serce szukających Pana.
125

Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze
szukajcie Jego oblicza” (Ps 105,2-4). Amen.
Kościół farny w Leżajsku, 90-lecie Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego,
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego, 12 października 2002 r.

„Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa”
( P s 119,1)
2 J 4-9; Łk 26,17-37

Wstęp
Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, Metropolito
Wrocławski!
Szanowni Panowie Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i
Republiki Federalnej Niemiec!
Magnificencjo, wielce szanowny Panie Rektorze Uniwersytetu Wrocławskiego, Gospodarzu uroczystości jubileuszowych 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego!
Szanowni Ministrowie: Pani Minister Edukacji Narodowej i
Sportu, Panie Ministrze Nauki!
Dostojne władze wojewódzkie, miejskie i samorządowe z
Wojewodą Dolnośląskim, Prezydentem Wrocławia i Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na czele!
Magnificencje, Szanowni Panowie i Panie Rektorzy akademickich uczelni polskich zrzeszonych w KRASP, z jego
Przewodniczącym, panem prof. Franciszkiem Ziejką, Rektorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, na czele!
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Szanowni Panowie i Panie Parlamentarzyści!
Drodzy Nauczyciele Akademiccy wszystkich stopni i godności!
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!
Znajdujemy się w kościele Uniwersyteckim, którego budowla
przylega do gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach
obchodów jubileuszu 300-lecia tego uniwersytetu celebrujemy w
kościele akademickim pod przewodnictwem Księdza Kardynała
Metropolity Wrocławskiego Eucharystię. Nie mamy lepszego
sposobu wyrażenia naszej wdzięczności Bogu za trzysta lat
uniwersytetu na dolnośląskiej ziemi jak właśnie poprzez
celebrację misterium, w którym uobecnia się zbawcza Ofiara
Syna Bożego z Wieczernika i z Golgoty, w którym On sam
zanosi nasze dziękczynienie Odwiecznemu Bogu za różnorakie
dobro, które stało się udziałem tak wielu za sprawą tej uczelni.
Organizatorzy jubileuszowych uroczystości zgromadzili nas
najpierw w świątyni, gdyż przed trzema wiekami, przy narodzinach tej sławetnej instytucji byli ludzie Kościoła, byli wrocławscy jezuici, którzy opracowali akt fundacyjny Akademii
Leopoldyńskiej i przedłożyli go do podpisu cesarzowi
Leopoldowi I.
W homilii tej dziękczynnej Eucharystii chcę przedłożyć pod
modlitewną rozwagę trzy wątki. Pierwszy, najdłuższy, ma charakter ogólny i sprowadzi się do przypomnienia narodzin, misji i
głównych modeli uniwersytetu. Drugi złączymy z przeszłością
tego konkretnego uniwersytetu, który nas przyjmuje na swoich
godach jubileuszowych. I trzecia refleksja będzie próbą
wychylenia się w przyszłość i rozeznania zadań uniwersytetu na
trzecie tysiąclecie.
1. Uniwersytet dzieckiem Kościoła – misja i paradygmaty
Na początku przypomnijmy, że znajdujemy się w kręgu
kultury europejskiej, zwanej także śródziemnomorską albo
euroatlantycką, na którą złożyły się trzy główne elementy.
Grecy wynaleźli filozofię i demokrację, a człowieka uczynili
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punktem centralnym w swoim obrazie świata. Rzymianie dodali
prawo, rozprzestrzeniając je wraz z kulturą grecką niemal na całą
Europę. Dorobek Greków i Rzymian wchłonęło chrześcijaństwo,
podobnie zresztą jak i kulturowy dorobek Żydów, Arabów oraz
przyjmujących chrystianizm narodów europejskich. Historycy
zgodnie stwierdzają, że wspólna kultura zbliżyła Europejczyków
do siebie mimo ciągłych podziałów narodowościowych,
państwowych,
wyznaniowych;
mimo
wojen,
waśni,
konfrontacji, zaborów i wzajemnych prześladowań. W tyglu tych
zjawisk, pozytywnych i negatywnych, skrystalizował się
podobny sposób myślenia i zachowań. Efektem owych
wzajemnych napięć i oddziaływań stał się podobny we
wszystkich krajach europejskich ład socjalny, ekonomiczny,
ideowy, edukacyjny, a także polityczny.
Szczególnym fenomenem kultury europejskiej jest instytucja
uniwersytetu. By nie fałszować prawdy historii, musimy
powiedzieć, że u jej narodzin stał Kościół katolicki. Nikogo, kto
zna historię Europy, to nie dziwi. Kościół bowiem już na
przełomie starożytności i średniowiecza z szacunku do człowieka tworzył szkolnictwo powszechne, zakładał szpitale,
ochronki, sierocińce, domy starców. Pierwsze europejskie uniwersytety wyłoniły się na progu trzynastego wieku ze szkół
katedralnych, klasztornych oraz z tzw. studiów generalnych.
Zakładał je Kościół albo też dawał przyzwolenie na ich powstawanie. Od samego początku uniwersytety średniowieczne
miały charakter uniwersalny. Obejmowały bowiem nauczanie
wszystkich ówczesnych nauk i były otwarte dla młodzieży ze
wszystkich narodowości, nacji, stanów i zawodów. Stanowiły
universitas magistrorum et scholarum. Średniowieczny
uniwersytet łączył w sobie kształcenie ogólne z zawodowym,
nauczanie z badaniami naukowymi, kształtowanie intelektu
z pracą nad charakterem, wiedzę z wiarą oraz refleksję nad
rzeczywistością naturalną z refleksją nad rzeczywistością nadprzyrodzoną. Ten paradygmat uniwersytetu, zwany tradycyjnym bądź klasycznym, był zakorzeniony w chrześcijańskiej
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wizji rzeczywistości i w klasycznej kulturze grecko-rzymskiej.
W swojej misji łączył w sobie nauczanie, badania naukowe i
promowanie takich wartości, jak prawda, dobro, piękno, świętość. Nie może nikogo dziwić, że pełniąc takie zadania, uniwersytety klasyczne były traktowane jako rodzaj świątyń, powołanych do niesienia ludzkości światła wiedzy i mądrości,
wartości intelektualnych, moralnych i estetycznych. Pracę na
niwie nauki traktowano jako służbę Bożą adresowaną do człowieka w trosce o jego rozwój intelektualny i moralny.
Józef Ignacy Kraszewski w powieści Zygmuntowskie czasy
przytacza wzruszającą scenę. Oto scholar, udający się do
Krakowa, do Alma Mater Jagiellonica, gdy dostrzega na horyzoncie szczyty wież kościelnych królewskiego miasta, klęka i
odmawia pacierz. Zachowuje się jak pielgrzym przybywający do
świętego miejsca.
Dziś Jan Paweł II tak często skłania głowę przed dostojeństwem uniwersytetu. W roku 1987 mówił na dziedzińcu KUL:
„Pamięć tego, czym jest uniwersytet – Alma Mater – noszę
wciąż żywą. Nie tylko pamięć, ale i poczucie długu, który należy
spłacać całym życiem”1.
Podążając śladami historii instytucji uniwersyteckiej, odnotujmy to, że w czasach nowożytnych nastąpiła zmiana paradygmatu uniwersytetu. Był to skutek tendencji zmierzających do
zakwestionowania autorytetu Kościoła i do stworzenia społeczeństwa pod każdym względem laickiego. Naukę oddzielono
od religii, a często i od etyki. Pod wpływem trendów
oświeceniowych w XIX wieku ukształtował się w Europie tzw.
pozytywistyczny paradygmat uniwersytetu, który w bardzo
wielu uczelniach europejskich i amerykańskich zastąpił paradygmat tradycyjny, klasyczny. W modelu tym wielki nacisk
położono na poprawność metodologiczną i ścisłość prowadzo-

1

Jan Paweł II, Do końca ich umiłował. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce, 8-14
czerwca 1987 roku, Citta del Vaticano 1987, s. 41.
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nych badań, ale niestety, zbudowano ten paradygmat na tezie
filozoficznej, że jedyną rzeczywistością jest świat materialny i że
jedynie nauki matematyczno-przyrodnicze pozwalają prawdziwie i kompetentnie go opisać. Zwolennicy pozytywistycznego modelu uniwersytetu oddzielali fakty od wartości. Te
ostatnie eliminowali z życia akademickiego. Dawne naukotwórcze pytanie „dlaczego”, pytanie o sens i ostateczny cel życia
człowieka, zadumę nad jego wymiarem duchowym –
wypędzono z ogrodu nauk. Przed poznaniem naukowym postawiono pytanie: „jak”, „jak się mają rzeczy?”. Zmieniono także
cel kształcenia uniwersyteckiego. W edukacji akademickiej na
pierwszy plan wysunięto przygotowanie do zawodu, a nie
uformowanie studentów na mądrych, kierujących się prawym
sumieniem absolwentów. W powstających nowych uniwersytetach nie było już miejsca na wydziały teologiczne.
Pozytywistyczny model uniwersytetu zawłaszczyły sobie systemy totalitarne i dostosowały go do swoich ideologicznych
celów. Nauka wyzwolona z rzekomego zniewolenia kościelnego
popadła w zniewolenie ideologiczne. Odtąd nie liczyły się
kompetencje naukowe, ale tzw. poprawność ideologiczna.
Niepoprawnych ideologicznie profesorów odsuwano od dydaktyki, spychano na margines, przenoszono gdzieś do archiwów, laboratoriów albo wysyłano na wcześniejsze emerytury. Z
wielu uniwersytetów usunięto wydziały teologiczne. Szkoły
wyższe poddano indoktrynacji i czyniono z nich ośrodki
ateizmu, by doprowadzić w końcu do stworzenia wolnego od
religii społeczeństwa ateistycznego.
Pozytywistyczny model uniwersytetu, niestety, nie jest dziś
zupełnym przeżytkiem. Bp Stanisław Wielgus mówił o tym w
katedrze wrocławskiej 9 października, w czasie uroczystości
trzechsetlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: „Mimo
że komunizm, skompromitowany ideowo, kulturowo i
ekonomicznie, upadł w Europie już kilkanaście lat temu,
materialistyczna ideologia pozytywistyczno-marksistowskiego modelu uniwersytetu funkcjonuje nadal w wielu europej130

skich, i nie tylko europejskich uczelniach, oddziałując destruktywnie na kształcącą się w nich młodzież, a także na kształt
prowadzonych w tych uczelniach badań naukowych”.
W drugiej połowie XX wieku pojawił się na Zachodzie, a
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych trzeci model uniwersytetu,
tzw. model postmodernistyczny.
Wyrósł on na gruncie sprzeciwu wobec modelu pozytywistycznego. Podważył pozytywistyczną tezę o zdolnościach
poznawczych rozumu. Zakwestionował istnienie niezmiennych,
absolutnych wartości, takich jak prawda, dobro, piękno. Ogłosił
upadek myślenia jednoznacznego i pewnego. Gloryfikował
bezsens, chaos, relatywność, subiektywność, permisywizm
moralny, absolutną wolność. Reakcją ze strony Kościoła na ten
model uniwersytetu i nauki jest ogłoszona przed czterema laty
encyklika Jana Pawła II Fides et ratio.
2. Wczoraj Uniwersytetu Wrocławskiego
Jak w tej perspektywie historycznej jawi się Uniwersytet
Wrocławski, drugi co do wieku uniwersytet w Trzeciej Rzeczpospolitej? Historię naszego uniwersytetu wyznaczają trzy daty.
Pierwsza to rok 1702. Dokładnie dziś mija 300 lat od uroczystego otwarcia Akademii Leopoldyńskiej, które nastąpiło 15
listopada 1702 roku, w dniu imienin cesarza Leopolda. W akademii wykładali jezuici niemieckiego, polskiego i czeskiego
pochodzenia. W ciągu ponad stu lat istnienia przewinęło się
przez akademię ponad dwustu wykładowców i ponad szesnaście
tysięcy studentów.
Druga data to rok 1811, rok połączenia Akademii Leopoldyńskiej z protestanckim Uniwersytetem we Frankfurcie nad
Odrą. W wyniku tej fuzji powstał pruski pięciowydziałowy
państwowy uniwersytet królewski z wydziałem teologii katolickiej i teologii ewangelickiej. Uniwersytet stał się centrum
naukowym na Śląsku. Wydał kilkunastu noblistów i wielu sławnych uczonych. Studiowali tu także Polacy, w tym kilku bardzo wybitnych uczonych, polityków i ludzi kultury, takich np.
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jak Adam Asnyk, Kazimierz Kostanecki, Ludwik Gąsiorowski,
Kazimierz Morawski, Wincenty Zakrzewski, Wojciech
Korfanty, Ignacy Chrzanowski. Studiowali tu ludzie, których
Kościół wyniósł na ołtarze: Św. Edyta Stein, błogosławieni
kapłani: ks. Emil Szramek i ks. Józef Czempiel. Uniwersytet
Wrocławski nie stał się uniwersytetem pozytywistycznym.
Obydwa wydziały teologii: katolickiej i ewangelickiej, zachowały się w czasie naporu myśli pozytywistycznej i scjentystycznej. Co więcej, wydziały teologiczne prezentowały wysoki
poziom naukowy. Szczególne osiągnięcia do odnotowania miały
w zakresie nauk biblijnych, historii Kościoła, dogmatyki i
teologii moralnej. Pod koniec wieku XIX i w pierwszych
dziesiątkach XX stulecia wykładali na Wydziale Teologii Katolickiej wybitni, znani w świecie teologowie, między innymi:
M. Sdralek, J. Nikel, N. Baumgartner, M.J. Lagrange, J. Knabenbauer, E. Kleineidam, L. Pastor, F. Porsch, B. Altaner, R.
Guardini, J. Koch, A. Schulz, F. Seppelt, F. Meier, M. Rauer, H.
Jedin i inni.
Uniwersytet odegrał ważną rolę w słynnym kulturkampfie,
broniąc wartości chrześcijańskich.
Trzecia data w historii uniwersytetu to rok 1945, to jakby
trzeci jego początek, w tym przypadku początek uniwersytetu
polskiego. Dokładnie dziś mija 57. rocznica pierwszego powojennego wykładu, oficjalnego podjęcia działalności uniwersytetu
po drugiej wojnie światowej. Uniwersytet został obsadzony w
dużej mierze kadrą przybyłą z Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. W Kalwarii Zebrzydowskiej oczekiwali także
profesorowie Wydziału Teologicznego z tamtejszego uniwersytetu, by podjąć pracę naukowo-wychowawczą we Wrocławiu. Historycy zanotowali usilne starania Kościoła o wydział teologii na powojennym Uniwersytecie Wrocławskim.
Niestety, z racji wyżej wskazanych starania te zostały udaremnione przez władze komunistyczne. Zamurowano także drzwi
łączące kościół Uniwersytecki z centralnym gmachem uczelni. Można się zastanawiać, jak się czuli zwolennicy i przeciw132

nicy wydziału teologicznego, ilekroć wchodzili do Auli Leopoldiny, która swym wystrojem przypomina kaplicę, gdzie ze
ścian spoglądają postacie – ludzie nauki i kultury ze świata
kościelnego.
3. Jutro uniwersytetu – życzenia dla jubilata
Jesteśmy przed Bogiem. Chcemy wychylić się jeszcze nieco
w przyszłość. Na naszej liturgii zostało ogłoszone słowo Boże.
Jest ono dla nas światłem, drogowskazem – także na drogach
uprawiania nauki. To słowo dziś wytycza drogi na przyszłość
naszemu
jubilatowi,
Uniwersytetowi
Wrocławskiemu.
Zaaplikujmy je więc do naszej Alma Mater Wratislaviensis i do
każdej i każdego z nas:
a. Apostoł Jan pisze: „Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem
wśród dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z
przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię,
Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali [...]. Miłość zaś polega na
tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań” (2 J 4-6).
Podobną treść zawiera dzisiejszy psalm responsoryjny:
„Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według
Prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego
upomnienia, całym sercem Go szukają” (Ps 119,1-2). Bóg chce
być najważniejszym i pierwszym partnerem każdego człowieka,
każdego z nas. Kimkolwiek się jest, mężczyzną czy kobietą,
młodzieńcem czy starcem, profesorem czy studentem,
pracownikiem nauki czy administracji, duchownym czy świeckim, politykiem czy menadżerem, warto słuchać Pana Boga. Bóg
zawsze stoi po stronie człowieka. Jego prawo nas nie pomniejsza, nie upokarza, nie ograbia ze szczęścia, wręcz przeciwnie – pozwala nam pełniej żyć, lepiej rozumieć sens wydarzeń, sens poświęcenia, uczciwości, życia w prawdzie i trwania we wzajemnej miłości. Zabiegajmy o to, by uprawianie nauki
czyniło nas mądrzejszymi życiowo, lepszymi moralnie,
by prawda odkrywana w nauce przekładała się w naszym życiu
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na miłość. W takim też duchu należy rozumieć słowa Franciszka
Bacona, wypisane w korytarzu naszego uniwersytetu, na tablicy
noblistów: Scientia potestas est – „Nauka jest mocą” –
wyjaśnijmy: jest mocą przemieniającą świat. Winna być też
mocą przemieniającą człowieka w moralnie lepszego.
b. Apostoł Jan przestrzega nas: „Wielu bowiem pojawiło się

na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus
przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście
zdobyli pracą. Lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę” (2 J 7-8).
Od czasów rajskich przemierzają przez świat oprócz ludzi
dobrych, szlachetnych także zwodziciele i wichrzyciele. Nie
brakowało ich także w historii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nie brakuje ich dziś w naszym otoczeniu. Nie brakuje ich w
świecie polityki, także w świecie nauki i kultury. Człowiek od
początku wadzi się z Bogiem, chce Mu odebrać nieco chwały, a
niekiedy i zepchnąć na margines. Przez nieostrożność, przez
zapomnienie, kim się jest i kim się ma być, można utracić wiele,
można utracić kapitał dobra, które się zdobyło na drogach
uczciwego życia. Dlatego trzeba prosić słowami dzisiejszego
psalmu: „Nie daj mi odejść od Twoich przykazań [...]. Otwórz
moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo” (Ps 119,10.18). Nie
dajmy się więc zwodzić. Nie dajmy się nabierać na pozorne
wartości. Krzykaczy dziś nie brakuje. Mass media nie zawsze
służą krzewieniu wartości, które pochodzą od Boga.
c. Chrystus dziś ponawia wezwanie: „Czuwajcie i bądźcie

gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie” (Mt 24,42a.44). W związku z tym wezwaniem jest
przypomniana w dzisiejszej ewangelii kara potopu i Sodomy.
Bóg jest miłosierny, ale nie zapomina także o sprawiedliwości.
W dniach wielkiego jubileuszu nie zapominajmy zatem o tym,
dokąd ostatecznie zmierzamy i co jest naprawdę w życiu
najważniejsze.
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Zakończenie
Uniwersytecie Wrocławski, chlubo tego miasta i całej dolnośląskiej ziemi, wkraczaj z nadzieją w czwarte stulecie twego
działania. Niech cię prowadzi światło Ducha Świętego; niech cię
wspiera moc Odkupiciela świata i człowieka. Niech cię chronią i
strzegą dzisiejsi mieszkańcy nieba, którzy w murach twoich
przez trzy wieki poszukiwali prawdy, a także ci, którzy ongiś
zbudowali i ozdobili ten uniwersytecki kościół i znakami
sakralnymi upiększyli uniwersytecką aulę. Twoją przyszłość
zawierzamy Bogu w Trójcy Jedynemu.
Kościół Uniwersytecki we Wrocławiu, jubileusz 300-lecia Uniwersytetu
Wrocławskiego, 15 listopada 2002 r.

Pokrewieństwo z Chrystusem przez wierność Jego
słowu
Ezd 6,7-8.12b; Łk 8,19-21

1. Potrzeba świętowania jubileuszy
Wśród różnych podniosłych uroczystości, jakie są urządzane w życiu kościelnym, narodowym, osobistym czy społecznym, są uroczystości jubileuszowe. Zdarzają się one co pewien czas. Przypomnijmy, że w roku 1966 obchodziliśmy Milenium Chrztu i zarazem tysiąclecie naszego państwa. W roku
2000 obchodziliśmy w Kościele Wielki Jubileusz chrześcijaństwa. Świętowaliśmy dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa. Na Dolnym Śląsku w tym samym roku świętowaliśmy
milenium diecezji wrocławskiej. W ubiegłym roku Uniwersy-
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tet Wrocławski, a także Papieski Wydział Teologiczny obchodziły trzechsetlecie swego istnienia. Obchodzi się mniejsze czy
większe jubileusze różnych instytucji państwowych i kościelnych. Obchodzi się także jubileusze małżeńskie, kapłańskie,
zakonne.
W ostatnich latach wiele uczelni wrocławskich obchodziło
swoje jubileusze. Stworzyło to okazję do wartościowych publikacji o naszym dolnośląskim środowisku naukowym.
2. Język obcy – oknem na świat

Dziś świętujemy we Wrocławiu złoty jubileusz instytucji,
która się nazywa: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Jakże potrzebna to instytucja. Stwarza młodym ludziom
możliwość opanowania w mowie i piśmie języków obcych. Nie
trzeba nikogo przekonywać, jakie ma to ogromne znaczenie w
dzisiejszym świecie, także w naszym kraju, którego granice
zostały otwarte na świat. Jest to ważne nie tylko dla nauki i
kultury, ale także dla turystyki, dla ruchu pielgrzymkowego.
Przypomnijmy powiedzenie, że każdy nowy poznany język to
nowe okno na świat, to ogromne wzbogacenie człowieka.
Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za instytucję, która ex professo, czyli fachowo i metodycznie kształci naszą młodzież w
zdobywaniu i pogłębianiu języków obcych, a przez to stwarza
możliwość pełniejszego wglądu w historię i kulturę obcych
narodów. Chcemy też wypraszać Boże błogosławieństwo dla
pani dyrektor, dla lektorów, nauczycieli akademickich i dla
wszystkich studentów tego studium.
W czasie świętowania jubileuszu winniśmy być otwarci na
głos Pana Boga. Dziś Chrystus przypomniał, na czym polega
pokrewieństwo z Nim: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21).
3. Słowo Boże w naszym życiu

Słowo Boże, które uroczyście proklamujemy na liturgii, jest
zawsze nośnikiem prawdy. Jest to przede wszystkim prawda
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dotycząca naszego zbawienia. Bóg kieruje to słowo do człowieka w określonym celu. W Księdze proroka Izajasza czytamy:
„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie
powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie
zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla
jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do
Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i
nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55,10-11).
Na podstawie tego tekstu możemy powiedzieć, że słowo
Boże przynosi owoce, które pragnie mieć Bóg. Z pewnością nie
wszyscy są przemieniani przez to słowo, gdyż Bóg szanuje
wolność odbiorców, ale jest faktem, że to słowo w wielu
przypadkach jest skuteczne i osiąga cel zamierzony przez Boga.
Żeby mieć udział w skuteczności Bożego słowa, wskażmy na
nasze zadania wobec niego. Pierwszym z nich jest otwarcie się
na nie i zgłębianie jego treści. Dokonuje się to przede wszystkim
podczas liturgii, gdy jest ono czytane, ale także i w prywatnej
lekturze Pisma Świętego.
Drugi nasz obowiązek wobec słowa Bożego to jego przyjęcie. Chodzi tu o przyjęcie integralne, a nie wybiórcze. Znamy
ludzi, którzy wybierają z Biblii jedynie to, co jest im wygodne,
co nie wymaga wysiłku, samozaparcia. Uczeń Chrystusa winien
często powtarzać Piotrowe wyznanie: „Panie, do kogóż
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68).
Słowo Boże poznane i przyjęte winno być wypełniane, czyli
wprowadzane w czyn. Mówił o tym Chrystus w dzisiejszej
Ewangelii: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają
słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Kiedy indziej zaś
powiedział: „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i
go przestrzegają” (Łk 11,28). Mamy więc zapewnienie
wspaniałych owoców zachowywania Bożego słowa. Warto
przeto słuchać Pana Boga.
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Módlmy się na tej Eucharystii o dar zachowywania słowa
Bożego dla całego Kościoła, a w szczególności dla wszystkich
pracowników dydaktycznych i studentów Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych we Wrocławiu.
Wrocław, kościół Uniwersytecki pw. Imienia Jezus, jubileusz 50-lecia
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 23 wrzeđnia 2003 r.
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D. Jubileusze zakonne
Wartość życia zakonnego w Kościele
Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48

1. Wakacyjny czas

Przed niecałym tygodniem rozpoczęliśmy drugi miesiąc
wakacji letnich. Dla wielu jest to czas urlopów i wypoczynku.
Dla rolników jest to okres wytężonej pracy przy żniwach. W
każdą niedzielę, gdy jesteśmy na Mszy Św., możemy nasz
całotygodniowy trud ofiarować Panu Bogu, włączając nasze
dokonania w Najświętszą Ofiarę. Mamy także okazję na podjęcie refleksji nad naszym życiem i sposobność otrzymywania
od Boga duchowej pomocy do zadań następnego tygodnia.
Na dzisiejszej Eucharystii jest z nami nasz rodak z Judaszówki, o. Michał Płachta, który spędza u swojej rodziny urlop, a
pracuje w dalekim Prudniku na ziemi opolskiej. Mamy dziś
szczególną intencję. Pragniemy w tej Eucharystii podziękować
Bogu za powołanie zakonne i dwadzieścia pięć lat służby w
Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi mojej
rodzonej siostry Anny. Swój srebrny jubileusz życia zakonnego
obchodziła już siostra w swoim klasztorze, ale dziś chce Bogu
podziękować za dar powołania i za dwadzieścia pięć lat życia
zakonnego tutaj, na rodzinnej ziemi, gdzie się urodziła i
wychowała.
2. Dzisiejsza ewangelia w życiu zakonnym

Zwróćmy uwagę na główne wątki dzisiejszego fragmentu
Ewangelii i odnieśmy je do życia sióstr zakonnych.
a. Zycie w postawie ubóstwa
„Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie,
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gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest
skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12,33-34).
Siostry zakonne rezygnują ze swego mienia. Zostawiają je w
domu rodzinnym. Nie posiadają własności prywatnej. Pracują w
zakładach państwowych: w szpitalach, przedszkolach, domach
opieki społecznej. Posługują w parafiach jako katechetki czy
zakrystianki. Zarobione pieniądze przekazują do kasy wspólnej
zgromadzenia. Swoją pracą, poświęceniem, bezinteresownym
oddaniem gromadzą sobie skarby w niebieskim spichlerzu, gdzie
złodziej się nie włamuje i mól nie niszczy. Swoim ubóstwem
zakonnym i ofiarną posługą przypominają innym o wartościach
nieprzemijających.
b. Zycie w postawie modlitwy i czuwania

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!
A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty
weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i
zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie
czuwających, gdy nadejdzie” (Łk 12,35-37a). Życie nasze jest
czekaniem na przyjście Pana, na spotkanie z Nim w chwili
śmierci. Od tego spotkania zależy wieczność. Pan przyjdzie na
pewno po każdego z nas, przyjdzie niejako nasz wróg, ale jako
przyjaciel, by przeprowadzić nas z tej ziemi do domu stałych,
wiecznych przyjaciół Boga.
Siostry zakonne dają przykład modlitwy i czynnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Modlą się codziennie wspólnie i
prywatnie. Przed Bogiem czuwają nad światem. Swoją posługą
nawet swoim strojem, który noszą, przypominają, że są wartości
wieczne.
c. Życie w postawie odpowiedzialności

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a
komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk
12,48b). W słowach tych Chrystus przypomina nam o odpowiedzialności za otrzymane od Boga dary i talenty. Stopień
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odpowiedzialności jest różny. Trzeba być świadomym, co się
otrzymało, jakimi talentami dysponujemy. Ze wszystkiego trzeba będzie się rozliczyć.
Siostry zakonne mają świadomość swojego powołania. Wiele
od Boga otrzymały. Wiele im się zleca. Z pewnością mają też
duże poczucie odpowiedzialności przed Bogiem, przed
Kościołem, przed swoim zgromadzeniem zakonnym za jakość
swego zakonnego życia.
3. Jubileusz wezwaniem do modlitwy o powołania
Dzisiejsza uroczystość jubileuszu życia zakonnego jest dla
nas przypomnieniem, że winniśmy się częściej i więcej modlić
0 powołania kapłańskie i zakonne. Świat, naród i Kościół nie
tylko potrzebują wielu dobrych rodziców, lekarzy, nauczycieli,
prawników, rolników, pracowników różnych gałęzi przemysłu,
ale także są nam potrzebni gorliwi kapłani i dobre, oddane Bogu
1 ludziom siostry zakonne. Wiemy, że każde powołanie jest darem Bożym dla Kościoła. Chrystus powiedział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37-38).
Kościół filialny pw. św. Jana z Dukli w Hucisku, par. pw. Zwiastowania NMP w
Leżajsku, 25-lecie profesji zakonnej s. Anny Dec ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi, 7 sierpnia 1983 r.
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Służba Bogu i ludziom w duchu św.
Jana Chrzciciela
Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8

1. Rok licznych jubileuszy
Rok 1996, który powoli dobiega końca, wyjątkowo obfitował
w liczne złote jubileusze. Odnotujmy najpierw złoty jubileusz
kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II, złoty jubileusz
Wydziału Filozofii KUL, wydziału ogromnie zasłużonego dla
kultury polskiej, złoty jubileusz kilku wrocławskich wyższych
uczelni, złoty jubileusz Metropolitalnego Sądu Duchownego we
Wrocławiu. Do tej listy dopisujemy dziś złoty jubileusz
działalności Zgromadzenia Sióstr Salezjanek we Wrocławiu.
Czas jubileuszu to czas spojrzenia wstecz, czas wyśledzenia
działania Bożej Opatrzności, czas dziękczynienia Bogu i ludziom za otrzymane dary miłości. Czas świętowania jubileuszu
to także czas myślenia o przyszłości, o zadaniach, które nas
czekają.
Drogie siostry salezjanki! Jesteśmy dziś z wami w katedrze,
by wypowiedzieć Panu Bogu, w tej Eucharystii, ogromną
wdzięczność za wszystko, czym On was obdarzył w tym pięćdziesięcioleciu. Nie tylko wy dziękujecie, ale wszyscy dziękujemy Bogu za was. Dziękujemy za dobro, które dobry Bóg
zdziałał przez was dla Kościoła wrocławskiego.
Nie będziemy tu wyliczać waszych dokonań. Bóg je przecież
zna, i to zna najlepiej. My też je po części znamy. Nie możemy
zlekceważyć dzisiaj, na tym jubileuszowym dziękczynieniu,
słowa Bożego, które zostało wśród nas ogłoszone. Nie możemy
nie zadumać się nad przesłaniem liturgii drugiej niedzieli
adwentowego oczekiwania.
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2. Znamiona misji św. Jana Chrzciciela
W drugą niedzielę Adwentu na naszej drodze ku świętom
Bożego Narodzenia spotykamy św. Jana Chrzciciela. Nazywamy
go prorokiem Adwentu, Poprzednikiem Pańskim, wysłań- cem
przygotowującym drogę Mesjaszowi, głosem wołającym na
pustyni. Ten szczególny prorok przygotowywał ongiś ludzi na
pierwsze przyjście Chrystusa. Dzisiaj chce nas przygotować na
świętowanie Wcielenia Syna Bożego w tajemnicy świąt Bożego
Narodzenia, a w dalszej perspektywie – na powtórne przyjście
naszego Pana. Co jest treścią tego przygotowania?
a. Janowe przesłanie adwentowe to przede wszystkim orędzie pokuty. Do Poprzednika Pańskiego odnoszą się słowa proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Mk 1,3). Prostowanie
ścieżek Panu to nic innego jak nawracanie się, zerwanie z grzechem, przylgnięcie do Bożych przykazań. Jan głosił to orędzie nie tylko słowem. Głosił je także umartwionym życiem,
swoją ascezą, wyrzeczeniem: „Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą
i miodem leśnym” (Mk 1,6). Jan zostawił rodzinny dom, zostawił miękkie szaty, może ciepłe obiady, wygodne łóżko –
i poszedł na pustynię. Podjął umartwienie ciała, podjął post.
W ciszy i w samotności szukał Boga. Mógł na to ktoś powiedzieć: co za odludek, nieżyciowy człowiek. Nie wszyscy jednak tak myśleli. Do Jana na pustyni „ciągnęła cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy” (Mk 1,5). Po co
przychodzili? czego u niego szukali? Przychodzili i przyjmowali chrzest w Jordanie, wyznawali swoje grzechy. Jan pociągał swoim ascetycznym, surowym stylem życia. Janowy przykład nie poszedł na marne. W jego ślady wstępowali później
uczniowie Chrystusa. Dzisiaj też pociągają nas ludzie o postawie Poprzednika Pańskiego. Tak naprawdę tylko ludzie o wysokim stopniu umartwienia i ascezy mają innym coś do powiedzenia. Kto by pomyślał, że asceza się dziś przeżyła, że
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dziś nie potrzeba ciszy, kontemplacji, umartwienia, byłby w
wielkim błędzie.
Drogie siostry salezjanki, wasza pięćdziesięcioletnia działalność apostolska w naszym mieście to działalność wychowawcza,
ascetyczna, to działalność wypełniona duchem ascezy,
wyrzeczenia. Znamy losy waszych domów zakonnych. Żyłyście
tu na początku, po wojnie, i dziś żyjecie i pracujecie, niejednokrotnie w spartańskich warunkach. Jesteście orędowniczkami przede wszystkim wartości duchowych, bo przecież one
przetrwają na wieki. Są wam wdzięczni za to ci, którym służycie,
są wam wdzięczni za wasze ewangeliczne świadectwo.
b. Drugi przymiot, który zdobił Poprzednika Pańskiego, to
duch pokory. Gdy Jezus był u szczytu sławy, z Jerozolimy Żydzi
wysłali kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim On jest. Jan na to
odpowiedział: „Ja nie jestem Mesjaszem [...]. Jam głos
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 1,20.23). O
Mesjaszu zaś wyznał: „Po mnie idzie Ten [...], któremu nie
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała” (J 1,27). A
przy innej okazji dodał: „Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się
umniejszał” (J 3,30). Pokora, Janowa cnota – to cnota
wychwalana potem przez Chrystusa: „Jeśli cię kto zaprosi na
ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca [...]. Każdy bowiem, kto
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony” (Łk 14,8.11).
Pokora to wielki przymiot Boga. Gdyby Pan Bóg nie był
pokorny, ileż razy ukarałby naszą pychę, nasze zarozumialstwo.
Szukamy ludzi pokornych. Ileż szkody wyrządzili Kościołowi
niepokorni ludzie, także niektórzy duchowni. Kto krytykuje dziś
papieża? – ludzie niepokorni, pyszałki Zachodu.
Drogie siostry, przeżyłyście tak wiele upokorzeń w tym
piastowskim grodzie, zwłaszcza wtedy gdy rządzili nim nieprzyjaciele Chrystusa. W waszej powojennej historii odnajdujemy rok 1954, rok wielkiego upokorzenia, rok pozbawienia
was domów zakonnych, czas doznanych cierpień. Nie rozry144

wałyście szat, ale w pokorze i cichości trwałyście przy swojej
racji, przy swoich zadaniach.
c. Trzeci przymiot Poprzednika Pańskiego to odwaga w
obronie prawdy, bezkompromisowość wobec Bożego prawa. Jan
nie mówił pod publiczkę. Nie mówił, by się ludziom
przypodobać, nie czekał na oklaski. Przedkładał słuchaczom
wymagania prawdy, niekiedy bardzo twarde. Czynił tak wobec
wszystkich, także wobec wielkich tego świata. Gdy zauważył, że
Herod za żonę wziął sobie żonę swego brata Filipa, nie schował
głowy w piasek, nie udawał, że tego nie widzi. Wystąpił do
zwierzchnika z ostrym wyrzutem: „Nie wolno ci mieć żony
twego brata” (Mk 6,18). Za to poszedł do lochów pałacu Heroda,
za to też został stracony: za wierność prawdzie, za wierność
Bożemu prawu.
Rys odwagi, rys wierności prawdzie to także ważny przymiot
dzisiejszego apostoła, współczesnego chrześcijanina. Ksiądz
Popiełuszko nie chował głowy w piasek. Gdy go męczono,
podobno prosił, by mu darowano życie, ale nie za cenę odejścia
od prawdy. Nie powiedział: ja wszystko odwołuję, ja was
przepraszam, ja już nie będę głosił Ewangelii. A kardynał
Kazimierz Świątek z Białorusi – też nie ugiął się przed komunistycznymi siepaczami. Za głoszenie prawdy, za czynienie
dobra dziesięć lat spędził na Syberii.
Znamy ludzi klamkowiczów, obłudników, koniunkturalistów, oportunistów. Zauważmy, że to nie oni stanowią kwiat
Kościoła i narodu. To nie oni budują królestwo Boże, to nie oni
przynoszą chwałę Kościołowi.
Drogie siostry salezjanki, trzeba było mieć wiele odwagi,
żeby godnie wypełniać swoje powołanie. Nie poszłyście za
tanimi propozycjami, jakie wam przedkładali ci, którzy wykonywali polecenia siepaczy Heroda. Wiemy o waszej rzetelnej
postawie. Wasza troska o studentki w pierwszym etapie waszej
służby po drugiej wojnie światowej, wasza praca katechetyczna,
wasza służba wychowawcza dzieciom w duchu św. Jana Bosko –
nie będzie nigdy zapomniana.
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3. Nasza odpowiedź na orędzie Poprzednika Pańskiego
Jak odpowiemy na dzisiejsze przesłanie Św. Jana? Wskażmy
na dwie praktyczne wskazówki na dalszy etap naszej adwentowej drogi.
a. Umiłowanie pokory

Zdążamy ku świętom Bożego Narodzenia. Oto Poprzednik
Chrystusa woła dziś do nas: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Mk 1,3). Przemawia także do nas
ascetyczną postawą życia. Patrzymy dziś na drogi naszego życia.
Może są one trochę pokręcone, może brakuje nam pokory wobec
najbliższych. Patrzmy na Chrystusa. O Nim napisał św. Paweł:
„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi [...]; uniżył samego siebie, stawszy się
posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,6-8).
b. Umiłowanie prawdy

Skontrolujmy naszą postawę wobec wymagań prawdy. Czy
mamy dla wszystkich jedną twarz, czy istnieje harmonia między
naszym myśleniem, mówieniem i działaniem? To są ważne
pytania na Adwent, na drogę ku świętom Bożego Narodzenia.
Niech zatem ogarnie nas zaduma nad naszym życiem. Tak jak
kiedyś ludzie przychodzili do Jana, by przyjmować chrzest i
wyznawać grzechy, tak niech nasze dzisiejsze przyjście tu do
Chrystusa będzie połączone z oceną naszego życia w świetle
usłyszanego słowa. Niech będzie złączone także z przyznaniem
się do naszych potknięć i niech będzie prostowaniem ścieżek dla
Pana. Niech to prostowanie ścieżek wyrazi się w przyjęciu
lepszej, podobnej do Jana postawy naszego życia. Amen.
Katedra wrocławska, uroczystości 50-lecia działalności Zgromadzenia Sióstr
Salezjanek na Dolnym Śląsku, 7 grudnia 1996 r.
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Wdzięczność Bogu za dar życia
konsekrowanego
Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Lk 12,49-53

1. Wymowa jubileuszy
W życiu osobistym i społecznym obchodzimy różne jubileusze. W ubiegłym roku, w roku 2000, czciliśmy dwutysięczną
rocznicę narodzin Zbawcy świata, Jezusa Chrystusa. Przed trzema laty, w roku 1998, obchodziliśmy 400-lecie objawień Matki
Bożej Leżajskiej. Przed rokiem obchodziliśmy 600-lecie parafii
farnej w Leżajsku. Obchodzimy także rocznice urodzin.
Świętujemy jubileusze małżeńskie, kapłańskie i zakonne.
Kościół zachęca nas oto do obchodzenia jubileuszy srebrnych
i złotych, a więc dwudziestopięciolecia i pięćdziesięciolecia
życia kapłańskiego, małżeńskiego czy zakonnego.
Dziś w Hucisku obchodzimy srebrny jubileusz życia zakonnego siostry Józefy Dec. W roku 1976 złożyła swoją profesję
zakonną. W tym roku mija dwadzieścia pięć lat od tego ważnego
w jej życiu wydarzenia.
Dlaczego winniśmy obchodzić jubileusze? Obchód jubileuszy ma głęboki sens. Nie chodzi tu o to, żeby chwalić człowieka, wyliczać jego życiowe sukcesy, dokonania. Jubileusz
daje nam sposobność do zastanowienia się nad życiem. Jubileusz
przypomina nam prawdę o przemijaniu. Przemija życie, przemija
czas. Przybywa nam ciągle dni, miesięcy i lat życia.
Jubileusz to czas dziękczynienia Bogu. Dzisiaj dziękujemy
Bogu za łaskę powołania zakonnego siostry Józefy. Nie mogła
swego powołania zrealizować od razu, tak jak siostra Anna.
Musiała pracować aż do trzydziestego piątego roku życia.
Dziękujemy Bogu za jej powołanie. Dziękujemy Bogu za dwadzieścia pięć lat życia w zakonie, dziękujemy Bogu za dobro,
które On sam przez jej posługę niósł drugim ludziom.
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2. Wymowa życia zakonnego
Kościół potrzebuje ludzi, którzy całkowicie poświęcą się
Bogu. Siostry zakonne nie tylko służą biednym, niedołężnym,
niepełnosprawnym, nie tylko pełnią często najtrudniejsze posługi, ale także modlą się. Świat i Kościół potrzebują nie samego
altruizmu, działań, czynów dobroci, ale także – daru modlitwy.
Ludzie żyjący w świecie często zapominają o Bogu. Są
zagonieni za sprawami doczesnymi. O Bogu przypominają sobie
niekiedy dopiero wtedy, gdy czegoś nie mogą osiągnąć, gdy
doświadczają swego ograniczenia. Zakony są oazami modlitwy.
Siostry zakonne składają trzy ewangeliczne śluby: ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa.
Ślub ubóstwa oznacza, że w zakonie nie można niczego
posiadać, oprócz tego, co ma się na sobie, i rzeczy osobistych.
Widzimy, jak wielu ludzi ugania się dziś za pieniądzem. Nie
wszyscy uczciwie się bogacą, nie wszyscy uczciwie zarabiają na
życie. Zdarzają się afery korupcyjne, przekręty, a także włamania, kradzieże, żeby tylko zdobyć pieniądz czy mienie materialne. Człowiek z natury jest chciwcem. Widać to już u małych dzieci. Maluch nie zawsze ma chęć do dzielenia się,
wszystko chce mieć dla siebie. Zachodzi potrzeba leczenia się
przez całe życie z takiej choroby chciwości.
Drugi ślub to ślub czystości. Wiemy, że czystość moralna jest
dziś wyszydzana. Niekiedy śmieją się z niej ci, którzy sami nie
są w tej dziedzinie w porządku. Ludzie, którzy żyją w czystości,
zaświadczają, że można opanować popęd seksualny.
Ważny jest także ślub posłuszeństwa. Też jest trudny do
zachowania. Każdy człowiek z natury lubimy rządzić, wydawać
polecenia, rozkazy. Niechętnie słuchamy drugich. Dzisiaj głosi
się hasła swobody: „róbta, co chceta”. Mówią, że człowiek
winien być wolny od wszelkich nakazów, zakazów, że nic nie
powinno go obowiązywać, krępować.
Te trzy rady ewangeliczne pięknie praktykował sam Chrystus. Był ubogi, czysty i posłuszny. W postawie ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Ojcu dokonał zbawienia świata.
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3. Nasze zadania
Niech owocem naszej dzisiejszej uroczystości będzie serdeczna modlitwa za siostry zakonne, by wiernie i z radością
służyły potrzebującym, by w postawie rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, wypełniały swoje
powołanie.
Prośmy także o nowe powołania do życia zakonnego, także z
naszej miejscowości. Siostry zakonne z Huciska stają się coraz
starsze. Trzeba je będzie kiedyś zastąpić. Pamiętajmy więc
dzisiaj i w przyszłości o potrzebie kornej modlitwy o powołania,
bo „żniwo jest wielkie, ale robotników mało”.
Kościół filialny pw. św. Jana z Dukli w Hucisku w par. pw. Zwiastowania NMP w
Leżajsku, 25-lecie profesji zakonnej s. Józefy Dec ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi, 19 sierpnia 2001 r.

Jubileuszowe dziękczynienie
Iz 63,7-9; Kol 3,12-17; Łk 1,39-45

1. Sens jubileuszy
Przyjął się w Kościele i w świecie zwyczaj obchodzenia
różnych jubileuszy. Obchodzimy je zarówno w życiu społecznym, publicznym, jak i w życiu osobistym, prywatnym. Niedawno obchodziliśmy w Kościele Rok Wielkiego Jubileuszu.
Świętowaliśmy dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa. Na
Dolnym Śląsku w tym samym roku świętowaliśmy milenium
diecezji wrocławskiej. Obchodziliśmy także kilka jubileuszy
naszego księdza Kardynała Metropolity. Są obchodzone jubileusze małżeńskie, kapłańskie, zakonne – jak ten dzisiejszy. Święcimy także jubileusze różnych instytucji kościel149

nych i cywilnych; jubileusze wspólnot zakonnych, diecezji,
parafii, szkół, uczelni, organizacji religijnych, społecznych i
politycznych.
Jak ludzie podchodzą do obchodów jubileuszy? Niektórzy ich
nie lubią i krytykują. Podejrzewają, że chodzi w nich jedynie o
chwalenie, o pokazanie dokonań. Inni patrzą na nie pozytywnie,
cieszą się nimi. Kościół zawsze zachęcał do obchodu jubileuszy,
nie tylko tych ogólnokościelnych, narodowych, regionalnych,
nie tylko jubileuszy różnych instytucji, ale także jubileuszy
małżeńskich, kapłańskich, jubileuszy osobistych. O potrzebie
świętowania takich jubileuszy pisał Ojciec Święty Jan Paweł II
w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente. Czas
jubileuszu to przecież wspaniała okazja do podziękowania Bogu
za wszystko, za to, co udało się zrobić. Jest to także okazja do
spostrzeżenia braków, błędów, by za nie przeprosić i by ich
więcej nie powtarzać. Obchodzenie jubileuszy jest ważne dla
wszystkich: dla starszych i dla młodych: dla starszych, bo są
okazją do rachunku sumienia, i dla młodych, gdyż mogą
zachęcić do pracowitości, gorliwości, uczciwości. Mogą być
także wezwaniem do twórczego wysiłku, do większego
zaangażowania w życiowe powołanie.
2. Wdzięczność główną treścią jubileuszy
Ks. bp Józef Pazdur, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, na spotkaniach modlitewnych z wiernymi snuje
zwykle swoje wstępne refleksje do Mszy św. wokół trzech słów:
„dziękuję, przepraszam, proszę”. Słowa te stanowią o kulturze
duchowej każdego człowieka. Jeżeli tych słów brakuje w
ludzkim słowniku, to jest to znak zamierania miłości i wzajemnej życzliwości. Dziś te słowa chcemy wypowiedzieć wobec
Pana Boga. Chcemy je wypowiedzieć wraz z siostrami
jubilatkami. Z tych trzech słów w czasie jubileuszu najważniejsze jest słowo pierwsze: „dziękuję”.
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a. Liturgiczne wezwanie do dziękczynienia

Teksty biblijne dzisiejszej uroczystości jubileuszowej wzywają nas do dziękczynienia. Prorok Izajasz mówił: „Sławić będę
dobrodziejstwa Pana, chwalebne czyny Pana, wszystko, co nam
Pan wyświadczył [...]. On wziął ich na siebie i nosił przez
wszystkie dni przeszłości” (Iz 63,7.9). Drogie siostry jubilatki, to
Pan rzeczywiście nosił was „przez wszystkie dni przeszłości”.
Dlatego trzeba Mu dziękować. Także Apostoł Paweł nas
zachęcał: „wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując
Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,17). Do wielbienia Boga i
składania Mu dziękczynienia wzywa nas także Maryja w swoim
hymnie Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch
mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej
Służebnicy” (Lk l,46-48a). Na was, drogie siostry jubilatki, także
wejrzał Bóg, dlatego chcemy Go z wami za to wielbić i składać
Mu dzięki.
b. Wymowa dziękczynienia

Zanim wskażemy na bliższe motywy naszej dzisiejszej
wdzięczności wobec Boga, rozważmy najpierw, co oznacza
dziękowanie. Najpierw pomyślmy nad pytaniem, co chcemy
wyrazić, kiedy mówimy Bogu: „dziękuję”. Mówić Bogu „dziękuję”, to mówić Mu „tak” – „tak” jako Dawcy, jako Stwórcy.
Jest to zaakceptowanie tego, czym jesteśmy, czyli że jesteśmy
Jego stworzeniem, że jesteśmy także Jego dłużnikami. „Cóż
masz, czego byś nie otrzymał?” – pisał przecież św. Paweł (1
Kor 4,7). Przyjęcie takiej postawy wobec Boga powinno być
dobrowolne i radosne, na wzór dzieci, które otrzymują coś od
taty lub mamy bez poczucia upokorzenia i umniejszenia. Mówić
Bogu „dziękuję” oznacza, że jestem szczęśliwy z tego powodu,
że Ty jesteś Bogiem, a ja Twoim stworzeniem!
c. Kłopoty z dziękczynieniem

Pytanie drugie: dlaczego mamy kłopoty z dziękowaniem?
W dziękowaniu przeszkadza nam nasz grzech. Grzech jest
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bowiem niechęcią do mówienia Bogu „dziękuję”, do uznania się
za stworzenie. „Będziesz jak Bóg”, czyli nie będziesz musiał
nikomu dziękować, będziesz w pełni samodzielny, nie będziesz
nikomu niczego zawdzięczał. Taką postawę przyjął Lucyfer. Był
najwspanialszym ze stworzeń, ale wiedział, że musi za to
dziękować Bogu. Co więc zrobił? Wolał być najnieszczęśliwszym ze stworzeń, ale być nim na własny rachunek,
niż najszczęśliwszym ze stworzeń, ale zawdzięczać to Bogu.
Zamiast dziękuję, czyli „tak”, powiedział Bogu „nie”, non
serviam – „nie będę służyć” (por. Jr 2,20). Ludzie, którzy
odziedziczyli po Lucyferze postawę pychy, mają duże kłopoty z
dziękowaniem. Mają także bardzo krótką i wybiórczą pamięć.
Znamy takich, którym inni pomagali wywindować się w górę. A
ci, gdy tylko weszli na piedestał, zapomnieli szybko o swoich
dobroczyńcach. Ambicja i pycha zabiła w nich natychmiast
poczucie wdzięczności. Po prostu nie chcą nosić w sobie przekonania, że komuś coś zawdzięczają. Dziękowanie jest więc
owocem pokory i wielkoduszności. W dziękowaniu uznajemy
nasze potrzeby i hojność innych.
d. Motywy dziękczynienia
I pytanie trzecie: jakie są motywy wdzięczności?, inaczej: za
co mamy Bogu dziękować? za co chcemy dziękować Panu Bogu
dziś, w tej Mszy Św.?
Dziękujmy Bogu za dar życia naszych sióstr jubilatek. Mogło
ich nie być, a są. Mogło nas także nie być w tej kaplicy, a
jesteśmy. Jesteśmy akurat w takim czasie dziejów świata, w
takim miejscu geograficznym; akurat na przełomie stuleci i
tysiącleci, akurat tu, w Polsce. Przecież tego sobie nie wybraliśmy. Mówimy dzisiaj radosnym sercem: „Panie Boże,
dziękujemy za nasze siostry jubilatki, za powołanie ich do życia.
Dziękujmy za życie nas wszystkich. Panie Boże, dziękujemy, że
jesteś, bo dzięki Tobie i my jesteśmy. Dziękujemy za życie tych,
których kochamy”.
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Dziękujmy za dar życia Bożego, dziękujmy za włączenie do
Kościoła naszych sióstr jubilatek. Wydarzyło się to na początku
ich życia w sakramencie chrztu św. Dziękujmy za Kościół, który
jest naszą Matką, Matką zatroskaną o nasz wieczny los –
Kościół, który jest naszym rodzinnym domem, w którym
czujemy się wszyscy krewnymi i bliskimi. Dziękujmy, że kieruje
nim Papież Polak, który nobilituje nasz naród, który jest dziś
niekwestionowanym autorytetem moralnym i religijnym świata.
Dziękujmy za ludzi, których dotąd spotkaliśmy na drodze
naszego życia, którzy uczynili nas tymi, kim dziś jesteśmy; za
tych, którzy nas karmili i odziewali w rodzinnym domu, uczyli
pacierza, miłości do Ojczyzny i Kościoła. Dziękujmy zatem za
rodzinny dom, za rodziców, za gniazda rodzinne, z których
wyfrunęły nasze siostry jubilatki. Dziękujmy także za tych,
którzy przejęli po rodzicach naszą edukację: za nauczycieli,
wychowawców, mistrzów duchowych, którzy prowadzili nas
przez życie.
Dziękujmy za powołanie zakonne sióstr jubilatek. Powołanie
to wielki dar. Przed swoim złotym jubileuszem kapłaństwa Jan
Paweł II napisał książkę, której dał tytuł: Dar i tajemnica.
Przypomniał tam, że powołanie jest darem i tajemnicą. Dziękujmy, że siostry jubilatki tak wielkodusznie odpowiedziały na
łaskę powołania. Te powołania są tak bardzo potrzebne
Kościołowi i ludziom. Wierni bardzo cenią posługę sióstr: w
szpitalach, przedszkolach, w domach ludzi specjalnej troski.
Dziękujmy Bogu za to, że siostry się za nas modlą. Wielkie
sprawy świata nie rozstrzygają się jedynie w salonach, w parlamentach, wśród polityków. To my mamy niewidzialny wpływ
na bieg wydarzeń świata, jeśli się naprawdę modlimy. Tak wiele
ludzi zapomina o Bogu. Gonią za różnymi sprawami. Przypominają sobie o Bogu dopiero wtedy, gdy napotkają na jakąś
barierę, której nie mogą pokonać. Gdy przychodzi choroba,
śmierć. Siostry stoją na straży Bożych wartości z modlitwą na
ustach. Wypełniają program ora et labora.
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Dziękujmy za udane lata służby naszych sióstr jubilatek, za
posługę Marii i Marty, za pracę fizyczną, aktywną oraz za
modlitwę, kontemplację.
3. Z przeszłości w przyszłość
Zycie sióstr jubilatek biegnie dalej. Dlatego do dziękczynienia dołączamy prośbę, by ich dalsza służba Kościołowi była
udana, owocna, by była znaczona Bożym błogosławieństwem,
by służyły Bogu z wewnętrzną radością, by przez ten jubileusz
wstąpił w nie nowy duchowy entuzjazm.
Wszystkie te myśli przekażmy Niepokalanemu Sercu Matki
Bożej w dzisiejszą pierwszą sobotę miesiąca. Maryjo, w tej
Eucharystii z Tobą ślemy do nieba nasze dziękczynienie i nasze
prośby.
Kaplica Sióstr Jadwiżanek we Wrocławiu, jubileusz 50-lecia życia zakonnego: s.
Marii Jolanty Meller, s. Marii Loyoli Dudek, s. Marii Anny Klimczak, s. Marii
Eudemii Piwko, oraz 25-lecia życia zakonnego: s. Marii Katarzyny Lewon, s.
Marii Anieli Marusiak i s. Marii Genowefy Jaworskiej, 4 maja 2002 r.

W służbie Bogu, człowiekowi, parafii
i świątyni
1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-ll. 16-17; J 2,13-22

1. Znaczenie świątyni w naszym życiu
Każdego roku w ostatnią niedzielę października obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. W dzień ten
wspominamy bardzo ważny moment w dziejach każdej świą-
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tyni, jakim był dzień jej poświęcenia (konsekracji). Przez taki
obrzęd budowla zostaje wyjęta spod użytku świeckiego i przeznaczona do sprawowania czynności religijnych. Każda nowo
wybudowana lub odbudowana świątynia jest poddawana takiemu uroczystemu poświęceniu (lub konsekracji), by stała się
miejscem kultu religijnego.
Świątynia jest miejscem gromadzenia się ludu Bożego na
słuchanie słowa Bożego i sprawowanie Eucharystii. W świątyni
słuchamy słów prawdy. Otrzymujemy zdrowy pokarm dla
naszego ducha. Jest to mądrość Boża. Poza świątynią jakże
często nas okłamują, manipulują słowem, głoszą półprawdy.
W świątyni sprawujemy wielką tajemnicę naszej wiary, Eucharystię. Jest to najświętsza czynność, jaką spełniamy tu na
ziemi. Zbawiciel świata jest wtedy z nami. Jest to dla nas wielkie
wyróżnienie, ogromny przywilej. Nikt z nas nie zasłużył, by być
tak blisko Zbawcy świata. Jesteśmy Chrystusowi wdzięczni, że
jest z nami, że ofiaruje się za nas i z nami, że nas karmi swoim
Chlebem, który nas umacnia, który daje nam nowe życie.
Świątynia jest miejscem oddawania czci Bogu, miejscem
wielbienia, dziękczynienia, przepraszania i zanoszenia próśb.
Uczestnicząc pobożnie we Mszy Św., oddajemy przez to Bogu
cześć i uwielbienie i napełniamy się darami Bożymi.
Świątynia jest także miejscem otrzymywania Bożego miłosierdzia. To przede wszystkim w świątyni Bóg przebacza nam
grzechy, okazuje nam swoje miłosierdzie.
Z świątynią związane są główne wydarzenia naszego życia:
narodziny (chrzest), początek edukacji w szkole (I Komunia
Św.), dorastanie (bierzmowanie), założenie rodziny (sakrament
małżeństwa), życie świadome od dzieciństwa do starości (sakrament Eucharystii i pokuty), sytuacje chorobowe (sakrament
chorych), wreszcie pogrzeb chrześcijański.
2. Zakony żeńskie w życiu Kościoła
Wspominamy dziś przed Bogiem, w tej świątyni siostry ze
Zgromadzenia Maryi Niepokalanej. Mija bowiem setna rocz155

nica ich posługi w tutejszej wspólnocie parafialnej. Przypomnijmy, że siostry są darem dla Kościoła. Ich życie toczy się
drogą rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Jest to naśladowanie samego Chrystusa, który był ubogi, czysty i
posłuszny.
a. Droga ewangelicznej czystości

Chrystus, który nas powołał, był bezżenny. Już od początku otoczył się ludźmi czystymi. Urodził się z Niepokalanej
Matki, poddał się opiece czystego Józefa. Uczynił umiłowanym uczniem dziewiczego Jana. Jemu oddał w opiekę swoją
Matkę. Jezus nie przyprowadził do domu swej Matki żadnej
dziewczyny. Kochał wszystkich, wszystkim służył. Uważał
wszystkich za swoją rodzinę: „Oto moja matka i moi bracia”
(Mt 12,49).
Czystość jest darem Bożym, ale jest i zadaniem, zadaniem .
trudnym do wypełnienia. Czystość jest dziś atakowana. Owocem czystości jest dyspozycyjność, otwarcie się na potrzebujących. Czystość jest ozdobą Kościoła. Czystość jest oparciem
dla młodych ludzi, którzy czasem mają w tej dziedzinie trudności. Ci ludzie mogą powiedzieć, że jest możliwe opanowanie popędu.
b. Droga ewangelicznego ubóstwa

W szerokich kręgach ludzi ubóstwo nie było i nie jest popularne. Dlaczego? Dlatego że człowiek z natury jest chciwy,
jest nastawiony na posiadanie. Ta tendencja do posiadania
ujawnia się już u małych dzieci. Dziecko chętnie zagarnia
wszystko dla siebie. Jeśli ta wpisana od urodzenia chciwość
nie jest leczona, może przybrać potem wielkie rozmiary.
Chciwość nieleczona prowadzi do zła. Ileż to ludzi dla
pieniędzy popełniło nawet zabójstwa. Za pieniądze Judasz
wydał Jezusa. Za pieniądze człowiek strzelał do Ojca Św. na
placu Św. Piotra w Rzymie. Ogromne sumy pieniędzy
wydano w dziejach na walkę z Bogiem.
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W ten świat nastawiony na pieniądz wszedł Syn Boży. Przestrzegał ludzi przed bogactwem. Ludzkim zapędom ku bogactwu
przeciwstawiał świat wartości duchowych. „Nie gromadźcie
sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie
złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie
włamują się i nie kradną” (Mt 6,19-20). Chrystus sam to realizował. Mówił: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł
oprzeć” (Mt 8,20). Jezus był ubogim, aby nas swoim ubóstwem
ubogacić. Takiej postawy żąda od tych, których powołuje. Świat
stawia na biznes, na pieniądz. Naszym ubogim życiem pokazujemy światu, że są inne wartości.
c. Droga ewangelicznego posłuszeństwa
Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć
krzyżowa. Człowiek z natury jest buntownikiem. Dziś panuje
jakiś obłęd wokół pojęcia wolności. Propaguje się wolność od
wszystkiego, wolność od zobowiązań, od prawa. Ośmiesza się
posłuszeństwo. A przecież posłuszeństwo jest dobrze wykorzystaną wolnością. Jesteśmy po to posłuszni, aby być wolni.
Przez posłuszeństwo Chrystus nas odkupił. Przez posłuszeństwo
Bogu zasługujemy na zbawienie, wygrywamy życie doczesne i
wieczne. Nikt nie żałował, że był Bogu posłuszny.
3. Wdzięczność za dar sióstr zakonnych
Dziękujmy Bogu za to za dar sióstr zakonnych, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. Dziękujmy za ich powołanie.
Mówimy dzisiaj tu, w Jaszkotlach, radosnym sercem: „Panie
Boże, dziękujemy za nasze siostry marianki, za powołanie ich do
życia, za ich powołanie zakonne. Dziękujmy za życie nas
wszystkich, za życie tych, których kochamy.
Dziękujmy za dar życia Bożego, za to, że Chrystus przez
sakrament chrztu św. uczynił nas swoją świątynią. Dziękujmy
dziś za świątynie Pańskie, które Pan pozwolił ludziom wybu157

dować na Jego chwałę. Dziękujmy za Kościół, który jest naszym
rodzinnym domem, w którym czujemy się wszyscy krewnymi i
bliskimi.
Dziękujmy za powołanie zakonne sióstr marianek, szczególnie zaś dziękujmy za udane lata pracy Zgromadzenia Sióstr
Maryi Niepokalanej w tej parafii, za posługę Marii i Marty, za
pracę fizyczną, aktywną, modlitwę i kontemplację.
Drogie siostry, dziękujemy dziś Bogu za was, dziękujemy
także wam. Dziękujemy za waszą modlitwę, za waszą cichą
pracę, za waszą służbę cierpiącym, wzgardzonym.
W duchu wdzięczności modlimy się o duchowy entuzjazm, o
siły duchowe, byście w radości wypełniały swoje powołanie.
Modlimy się także o nowe liczne i dobre powołania do waszego
zgromadzenia.
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaszkotlach, setna rocznica posługi
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, 27 października 2002 r.
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E. Rocznice osób i instytucji
Dzień radości, wdzięczności i życzeń
Iz 65,17-21; J 4,43-54

1. Radość

Jesteśmy po niedzieli radości, bowiem wczorajsza liturgia
zawierała wezwanie do radości: „Raduj się, Jerozolimo” – tak
Kościół nas witał i pozdrawiał. Dlaczego? – bo w bliskiej perspektywie są już święta wielkanocne, bo już są widoczne owoce
pokuty u ludzi, którzy naprawdę pokutę podjęli.
W tę wielkopostną radość włączamy dziś radość urodzinową
ks. prałata dr. Czesława Majdy, waszego proboszcza i pasterza.
W postawie radości wyrażamy zazwyczaj akceptację czyjegoś
istnienia. Cieszymy się najpierw Panem Bogiem. Ludzie
naprawdę wierzący cieszą się Panem Bogiem, że On jest, że nas
kocha. Mówią z serca: „jak to dobrze, że jesteś”. Dziś cieszymy
się także ks. Jubilatem. Mówimy mu tu przy ołtarzu: „jak to
dobrze że jesteś, Księże Proboszczu – cieszymy się tobą,
cieszymy się, że jesteś”.
2. Wdzięczność

Dzień rocznicy urodzin to dzień szczególnej wdzięczności. Gdy wracamy myślą do narodzin, dziękujemy Panu Boga za
dar życia, za powołanie ks. Proboszcza do życia. Mogło go nie
być, a jest, żyje. Dlaczego jest? – bo Pan Bóg chciał, aby
był – i jest. Pan Bóg jest Dawcą życia każdej i każdego z nas.
Dziś dziękujemy Bogu za dar życia ks. Proboszcza. Dziękujemy także, że narodził się z tak dobrych rodziców. Dziękujemy
Bogu, że rodzice go dobrze wychowali. Mama, tu obecna,
z pewnością pamięta, jak go uczyła pacierza, prowadziła do
Kościoła, a potem cieszyła się, gdy za bratem poszedł do se-
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minarium duchownego i został kapłanem. Dziękujemy dziś
Bogu za to wszystko, za przykładną pracę kapłańską, za zbudowanie tego kościoła, za wszelkie dobro, które Pan Bóg uczynił
przez jego posługę.
3. Życzliwość
Dzień urodzin to także dzień życzeń. Ks. Proboszcz ma przed
sobą dalszą drogę kapłańskiego życia. Jako jego przyjaciele
życzymy mu, żeby nadal wiernie służył Bogu i Kościołowi.
Życzymy mu, żeby umacniał ludzi w wierze, żeby udało mu się
przekonać ludzi, że warto słuchać Pana Boga.
Przypomnijmy dzisiejszą ewangelię. Zmartwiony setnik
poprosił o uzdrowienie swego syna. Gdy Jezus mu powiedział:
„Idź, syn twój żyje”, setnik nie podjął dyskusji, ale zawierzył
słowu Chrystusa, zawierzył i się nie zawiódł. Syn wyzdrowiał –
akurat wtedy, gdy Chrystus powiedział do ojca: „syn twój żyje”.
Życzymy ks. Proboszczowi takiego zawierzenia Bogu i skutecznego przekonywania ludzi, że warto zawsze ufać Bogu.
Życzymy i o to się w tej Mszy św. gorąco modlimy.
Wrocław-Gądów, par. pw. św. Maksymiliana, 53. urodziny ks. Czesława Majdy,
11 marca 2002 r.

Przeszłość, która zobowiązuje
Pwt 4,1-2.6-8; Jk l,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

1. Powrót do przeszłości, która zobowiązuje
Dobiegają końca tegoroczne wakacje szkolne i sezon urlopowy. Mamy za sobą upalne lato. Ze względu na wysokie tem160

peratury i długotrwałą suszę niektórzy już nazwali go latem
stulecia. Wielkie upały towarzyszyły tegorocznym sierpniowym
pielgrzymkom na Jasną Górę przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i uroczystością Matki
Bożej Częstochowskiej. Z naszych pól rolnicy zebrali już zboże.
Wnet przystąpią do kopania ziemniaków i zbiorów buraków.
Gromadzi się zapasy żywnościowe na zbliżającą się powoli
zimę. Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
odbyły się w kończącym się dziś tygodniu XXXIII Wrocławskie
Dni Duszpasterskie, w czasie których omawiano temat: Kobieta
w Kościele i w społeczeństwie. Klerycy trzeciego roku naszego
seminarium są w drodze, w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.
Ofiarują ją w intencji Ojca św. Jana Pawła II w
dwudziestopięciolecie jego pontyfikatu.
Pojutrze rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny dla
dzieci i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W miastach i w
wioskach trwa mobilizacja grona nauczycieli. Odbywają się
konferencje pedagogiczne, na których omawia się programy
nauczania i ustala plany lekcji.
W takim oto czasie gromadzimy się dziś w waszej świątyni,
by uczcić 570. rocznicę śmierci Franciszka z Krzyżowic, wielkiego uczonego pierwszej połowy piętnastego wieku, dwukrotnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także by uczcić
730. rocznicę powstania waszej miejscowości: Krzyżowice.
Jakiś sceptyk czy malkontent mógłby zapytać, po co powracać do przeszłości, po co obchodzić rocznice dawnych, tak
bardzo odległych, wydarzeń, czy nie lepiej zajmować się
obecną, trudną rzeczywistością i myśleć o przyszłości? Nawet w
Piśmie Świętym Starego Testamentu, w Księdze proroka
Izajasza, czytamy słowa: „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy” (Iz 43,18).
Owszem, jest to prawda, ale dodajmy, że wskazanie to dotyczy
wspominania wydarzeń złych, przypominania naszych
grzechów. Należy wspominać wydarzenia chwalebne, zwłaszcza te, które pokazują, jak ciche dobro i z pozoru bezbronna
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prawda, uczciwość, sprawiedliwość, wreszcie bezinteresowna
miłość – jak torowały sobie one drogę wśród ludzkiej-złośliwości i jak przynosiły ludziom szczęście i satysfakcję.
W takim celu, z taką intencją wspominamy historię zbawienia. Wspominamy Boże narodzenie, fakt zamieszkania Syna
Bożego na ziemi. Wspominamy Jego nauczanie, Jego cierpienie,
śmierć i zmartwychwstanie. To wspominanie, ale także
uobecnienie dokonuje się w każdej celebracji Mszy św. Także w
czasie tej Eucharystii nie tylko wspominamy, ale i w mocy
Ducha Świętego uobecniamy zbawcze dzieło Chrystusa, z którego czerpiemy duchową moc do naszego codziennego życia.
Z podobną intencją wracamy dziś do przeszłości waszej
miejscowości, by Bogu podziękować za jej istnienie, by podziękować za jej 730-letnią historię, by podziękować za wielkiego syna tej ziemi, która dzisiaj jest waszą ziemią – Franciszka
z Krzyżowic, który rozsławił imię tej miejscowości w historii
polskiej nauki, w dziejach najstarszej uczelni naszego kraju,
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Krzyżowice i Franciszek Krzyszowic na tle swojej epoki
Wracamy dziś najpierw do drugiej połowy wieku trzynastego, kiedy wasza miejscowość pojawiła się na ówczesnej
mapie śląskiej ziemi. Według opinii historyków po raz pierwszy
została wymieniona w Kodeksie dyplomatycznym katedry
krakowskiej, w dokumencie z roku 1273. Przypomnijmy, jaki to
był czas. Trzynasty wiek jest nazywamy w dziejach kultury
europejskiej złotym wiekiem średniowiecza. To właśnie wtedy
budowano strzeliste katedry gotyckie, także naszą katedrę
wrocławską. To właśnie wtedy pojawiły się w Kościele dwa
zakony żebracze: franciszkanie i dominikanie. Wiek ten wydał
wspaniałych świętych: św. Franciszka z Asyżu, św. Dominika, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Bonawenturę, bł. Jana Dunsa Szkota – wielkich uczonych filozofów i teologów. W tym wieku również żyła na naszej śląskiej
ziemi św. Jadwiga Śląska. Na polskiej ziemi żyli wtedy także:
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Św. Jacek Odrowąż, św. Elżbieta Węgierska, Św. Kinga, bł.
Czesław i inni.
W takim oto czasie powstała wasza miejscowość Krzyżowice. Można powiedzieć, że macie w dziejach Kościoła i kultury
europejskiej wspaniałych rówieśników.
Na dzisiejszej uroczystości wspominamy także wielkiego
uczonego, pochodzącego stąd, Franciszka Krzyszowica, zwanego później Franciszkiem z Krzyżowic. Żył na przełomie
czternastego i piętnastego wieku, konkretnie w latach 1370-1432 – jak czytamy na tablicy pamiątkowej umieszczonej na
ścianie Domu Ludowego w Krzyżowicach.
Przypomnijmy znowu, że w tym właśnie czasie na ziemi
śląskiej szerzyła się zdrowa oświata. W czternastym wieku w
czterdziestu dwóch miastach śląskich działały czterdzieści trzy
szkoły. Podobno nie przyznawano obywatelstwa miejskiego
osobom, które nie umiały czytać. Historycy mówią o jakimś
szczególnym pędzie młodzieży śląskiej do studiów w tym okresie. Ogółem w wiekach od trzynastego do piętnastego doliczono
się w księgach immatrykulacyjnych średniowiecznych uniwersytetów ponad jedenastu tysięcy studentów pochodzenia
śląskiego. Już sama ta liczba wskazuje, że wśród
wykształconych Ślązaków większość pochodziła z ludu. Bez
przesady można powiedzieć, że ze Śląska wywodziła się
ówczesna polska inteligencja, jako nowa warstwa społeczna.
Stąd też przez dwieście lat, od połowy trzynastego do połowy
piętnastego wieku, mówiło się w Krakowie lux ex Silesia
(„światło ze Śląska”).
Wśród wielkich Ślązaków przybyłych do krakowskiej
wszechnicy, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej kultury, był Franciszekz Krzyżowic. Jak odnotowały kroniki, pierwsze nauki szkolne pobierał w Brzegu, a studia odbył na uniwersytecie w Pradze, gdzie potem wykładał sztuki wyzwolone. Wraz ze swoim przyjacielem, Janem z Kluczborka, opuścił Pragę i przybył do Krakowa. Tu obydwaj przyczynili się
do odnowienia uniwersytetu krakowskiego, nadając mu wysoki i powszechnie ceniony w Europie poziom naukowy.
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Franciszek był wielokrotnie wybierany na najwyższe funkcje
uniwersyteckie. Był najpierw dziekanem Wydziału Filozoficznego. Potem dwukrotnie wybrano go na rektora uniwersytetu. Następnie był także dziekanem Wydziału Teologicznego.
Otrzymał godność kanonika katedry krakowskiej.
Franciszek Krzyszowic był promotorem pierwszego przewodu doktorskiego, jaki został przeprowadzony w Polsce. Był to
rok 1423. Trzeba przypomnieć, że stopnie doktorskie były
wówczas jeszcze bardzo rzadkie i można je było uzyskać tylko w
trzech najstarszych uniwersytetach: w Bolonii, Padwie i Paryżu.
Owym pierwszym doktorantem był wspomniany Jan z
Kluczborka. Prof. Ryszard Ligacz, który prześledził całą
łacińską dokumentację tego przewodu, napisał, że „promocja
pierwszego doktora była wydarzeniem niemal historycznym, w
którym brali udział wszyscy uczeni i studenci Krakowskiej
Wszechnicy. Przedsięwzięcie to było bardzo odważne i przyczyniło się do podniesienia rangi Uniwersytetu w Krakowie”.
Znany jest także drugi godny wspomnienia, szczegół z działalności rektorskiej i profesorskiej Franciszka z Krzyżowic. Otóż
w roku 1410 na krakowskim rynku Franciszek w imieniu miasta i
senatu uniwersyteckiego witał wykwintną mową łacińską króla
Władysława Jagiełłę, wracającego ze zwycięskiej bitwy spod
Grunwaldu.
Przypomniana epoka historyczna i postać Franciszka Krzyszowica niesie dla nas, a w szczególności dla was, mieszkańcy
dzisiejszych Krzyżowic, przesłanie życiowe, przede wszystkim
przesłanie religijno-moralne. Sformułujmy je w kilku punktach,
biorąc pod uwagę czytane dzisiaj na liturgii słowo Boże.
3. Przesłanie historii na dzisiejszy i jutrzejszy dzień
a. Bądźmy wierni kulturze chrześcijańskiej, budowanej na
Bożym prawie
Jesteśmy świadkami, jak chcą nas dzisiaj wydziedziczyć
z kultury chrześcijańskiej. Próbowali tego dokonać szerzycie-
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le francuskiego oświecenia, a potem komuniści. Nie udało się.
Dzisiaj zabierają się do tego dzieła wszelkiej maści liberałowie,
zwłaszcza liberałowie etyczni, którzy dziś rządzą Europą. Ojciec
św. przy każdej okazji upomina się o respektowanie wartości
chrześcijańskich w budowaniu nowej, zjednoczonej Europy.
Wiemy, jaki jest odzew. Francuscy przywódcy, wnukowie czy
prawnukowie liberałów oświeceniowych, którzy przygotowywali nowy projekt Konstytucji europejskiej, nie chcą słyszeć
o Bogu, a nam Połakom każą siedzieć cicho w oczekiwaniu na
wejście do Unii Europejskiej. W środkach społecznego przekazu
lansowane są wzory negatywne. Promuje się bohaterów, którzy
nagminnie lekceważą zasady religii i Kościoła. Ośmiesza się
łudzi uczciwych i prawych. Nie dajmy się zwieść.
Słowo Boże dziś głoszone zawiera pochwałę Bożego prawa,
Bożych przykazań. „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów,
które uczę was wypełniać [...]. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo
one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów [...]”
(Pwt4,1.6). Boże przykazania są naszą wielką mądrością. Tak je
widzieli bohaterowie, o których przed chwilą mówiliśmy. Nikt
dotąd nie żałował, że zachowywał Boże przykazania.
Św. Jakub zwraca nam dziś uwagę, abyśmy nie byli tylko
słuchaczami Ewangelii, ale byśmy nią żyli i ją wypełniali:
„Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie” (Jk 1,22).
b. Strzeżmy się zewnętrznego formalizmu
Wypełniajmy nasze praktyki religijne z zaangażowaniem
wewnętrznym. Obyśmy nigdy nie zasługiwali na zarzut Chrystusa, kierowany do faryzeuszów słowami proroka Izajasza:
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest
ode Mnie” (Mk 7,6). Faryzeizm i legalizm stanowią permanentne zagrożenie dla życia religijnego. Przecież niekiedy oceniamy nasz katolicyzm według chodzenia do kościoła, przystępowania do spowiedzi, ofiarności w kościele, według zewnętrznych emblematów, które umieszczamy sobie w naszych
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domach mieszkalnych czy zakładach pracy. Za wielki grzech
uważa niejeden katolik opuszczenie pacierza, przypadkowe
przekleństwo, piątkowe złamanie postu, natomiast za nic poczytuje sobie rozpowiadanie o wykroczeniach innych, trwanie w
gniewie, trwające lata nierozmawianie ze sąsiadem czy z kimś' w
rodzinie, rozbijanie cudzych małżeństw itp.
c. Pielęgnujmy nasze wnętrze, bo stamtąd pochodzi dobro i
zło
Chrystus zwraca uwagę na ludzkie serce, w którym się rodzi
zło i dobro: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha,
głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym” (Mk 7,21-23).
Dlatego trzeba dbać o piękno naszego wnętrza, by był to dom
dla Boga, a nie dla szatana. Z naszego wnętrza winna
promieniować dobroć dla drugich. Dziś św. Jakub nas poucza:
„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka:
opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachowywać siebie samego nie skażonym wpływami świata” (Jk
1,27). Pociągają nas ludzie dobrzy, wrażliwi. Takim człowiekiem dobroci w naszych czasach była matka Teresaz Kalkuty,
która służyła najbiedniejszym z biednych. Po jej śmierci w 1997
roku premier Indii powiedział do swoich rodaków: „W pierwszej
połowie dwudziestego wieku wskazywał nam drogę Mahatma
Gandhi, zaś w drugiej połowie tego stulecia naszą przewodniczką była Matka Teresa”.
Prośmy na tej Eucharystii, byśmy przy Bożej pomocy potrafili przedłużać chlubne dzieje naszych poprzedników w wierze, byśmy zapisali jak najlepszym życiem karty historii naszego czasu.
Krzyżowice, kościół filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, uroczystość
730-lecia Krzyżowic i 570-lecia śmierci Franciszkaz Krzyżowic (1370-1432), 30
sierpnia 2003 r.
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III. HOMILIE PRYMICYJNE

Powołanie kapłańskie i jego realizacja
Dz l,15-17.20a.20c-26; 1 J 4,11-16; J 17,1 lb-19 Dz 8,5-8.14-17; 1 P3,15-18;J 14,15-21

Wstęp
Drogi Księże Prymicjancie!
Czcigodni Bracia Kapłani, z Księdzem Proboszczem tutejszej
parafii na czele!
Czcigodni i drodzy Rodzice Księdza Prymicjanta!
Drodzy Bracia Klerycy naszego Wrocławskiego Seminarium
Duchownego!
Wielebne Siostry Zakonne!
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!
Przeżywamy w tej chwili niecodzienną uroczystość. Oto
przed chwilą ceremonialnie wprowadziliśmy i powitaliśmy
nowego kapłana. Dziś przy ołtarzu stanął po raz pierwszy wasz
rodak, nowo wyświęcony ksiądz. Wczoraj poprzez święcenia
kapłańskie we wrocławskiej katedrze został uroczyście wszczepiony w Chrystusowe kapłaństwo. Stał się już na zawsze kapłanem. Został włączony do wielkiej wspólnoty kapłanów Kościoła katolickiego. Dzisiaj wraz z nami składa ofiarę Bogu. Jest
to wyjątkowa chwila. Jest szczególna radość dla prymicjanta, dla
jego rodziny, dla tutejszej parafii, dla całego Kościoła.
W tej uroczystej chwili Mszy św. prymicyjnej winniśmy
sięgnąć w naszej refleksji do samych początków, do pierwszego i
Najwyższego Kapłana, którym jest Jezus Chrystus.
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1. „Jak Ojciec Mnie posiał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21)
Chrystus został posłany przez Ojca na świat. Głosił ludziom
słowa prawdy, czynił wszystkim dobrze i dał się za to przybić do
krzyża. Swoją działalność apostolską złączył ściśle z ludźmi.
Dobrał sobie grono najbliższych uczniów, zwanych Apostołami.
Piękne i urocze były owe pierwsze spotkania przyszłych
uczniów z Chrystusem, czyli chwile powołań. Pamiętamy z
Ewangelii wzruszające opisy powołań, jak to Chrystus nad
jeziorem Genezaret wzywał uczniów do siebie słowami: „Pójdź
za Mną!”. Św. Jan zapamiętał nawet dokładnie godzinę
pierwszego spotkania z Chrystusem, która była zarazem godziną
jego powołania. Zapisał w swojej Ewangelii. „Było to około
godziny dziesiątej” (J l,39b). Gdy Chrystus potem umarł i
zmartwychwstał, przed swoim odejściem do nieba, posłał
swoich uczniów, aby poszli głosić to wszystko, co słyszeli i
widzieli. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J
20,21); „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt
28,19-20).
Uczniowie, posłuszni wezwaniu Mistrza, wyposażeni w wewnętrzną moc Ducha Świętego, rozeszli się w różne strony
świata i opowiadali to, co słyszeli, i świadczyli o tym, co widzieli i co przeżyli z Chrystusem. Po nich poszli ich następcy.
Zmieniały się czasy, powstawały i zanikały wielkie mocarstwa, a
ci siewcy, ci uczniowie kroczą już przez dwa tysiące lat. Głoszą
Ewangelię wszystkim pokoleniom w warunkach sprzyjających i
niesprzyjających, w warunkach pokoju i wojny, w warunkach
dostatku i niedostatku.
I oto przez wieki docieramy do czasów obecnych, do dzisiejszych głosicieli Ewangelii, dochodzimy do naszego Księdza
Neoprezbitera. On został powołany przez Chrystusa do
kapłaństwa. Został powołany tak, jak byli wezwani pierwsi
rybacy.
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2. Tajemnica powołania kapłańskiego
Czym jest powołanie? W języku potocznym, codziennym,
posługujemy się często słowem „powołanie”. Mówimy niekiedy,
że to jest nauczyciel z powołania, to lekarz z powołania. Co
chcemy przez to powiedzieć? Wyrażamy wówczas to, że ktoś z
prawdziwym wewnętrznym zadowoleniem, z zaangażowaniem,
z radością spełnia swój zawód, który sobie obrał, że jest
człowiekiem na swoim miejscu.
Trzeba powiedzieć, że do każdego zawodu, do każdego
życiowego stanu trzeba mieć powołanie. Wtedy bowiem – jak
mówimy – człowiek jest na właściwej drodze życia.
Wśród różnych powołań szczególnym powołaniem jest
powołanie kapłańskie. To powołanie daje nam Bóg, daje Chrystus, który powiedział: „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).
Dziś, gdy patrzymy na naszego Księdza Prymicjanta, budzimy w sobie świadomość, że otrzymał on od Boga powołanie.
To powołanie kapłańskie, jak każde inne powołanie, narodziło
się w rodzinie katolickiej. Ostatni papieże przypominają, że
powołania do kapłaństwa rodzą się w dobrych katolickich
rodzinach. Rodzina jest jakby kolebką powołań. Rodzina -jak
mówił ks. kard. Stefan Wyszyński – jest pierwszym seminarium
duchownym. Wielu księży zapytanych o źródło swego
powołania wskazuje najpierw na Pana Boga, a na drugim
miejscu na rodziców. Szlachetni, bogobojni rodzice wyprosili, w
wielu przypadkach, łaskę powołania dla swego dziecka.
Młody człowiek, usłyszawszy głos Chrystusa: „Pójdź za
Mną!”, kieruje swoje kroki do seminarium duchownego. Przygotowuje się do kapłaństwa sześć lat. Studiuje filozofię dwa lata
i teologię przez cztery lata. Zdaje wiele egzaminów. Pisze pracę
magisterską. Równocześnie kształtuje swoją osobowość.
Poznaje siebie. Rozwija w sobie dobre przymioty. Pragnie się
upodobnić do Chrystusa. Po sześciu latach otrzymuje święce169

nia kapłańskie i zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej.
Jakie zadania spoczywają na każdym kapłanie?
3. Główne zadania kapłana
a. Głoszenie słowa Bożego
Kapłan głosi słowo Boże, Ewangelię Chrystusa, głosi na
ambonie, przy ołtarzu, w sali katechetycznej, w konfesjonale, w
kancelarii parafialnej, nad grobem – jednym słowem: wszędzie.
Obdarza ludzi mądrością Bożą, która jest zawsze prawdziwa. To
słowo Boże czasem tak wyraźnie kłóci się ze słowem ludzkim,
które bywa często kłamliwe. Człowiekowi potrzeba prawdy.
Człowiek staje się chory, gdy jest okłamywany. Kłamstwo,
propaganda, półprawda prowadzi do ogromnych nieszczęść.
O prawdę dziś upomina się naród polski, polski robotnik,
polski rolnik, polski inteligent. Wszyscy pragniemy żyć w
prawdzie.
Głosząc Boże słowo, kapłan budzi nadzieję. Wskazuje, że
prawda i dobro zwyciężają. Nie można dziś dokonać naprawy
Rzeczypospolitej bez poznania prawdy, przestrzegania sprawiedliwości, szanowania wolności i czynienia miłości. Skutki
zakłamania są fatalne. Ostatnio dał o tym świadectwo Czesław
Miłosz, który tak napisał: „Zostać wygnańcem jest dla mnie
większą tragedią, niż ktoś może sądzić [...]. Do zrobienia tego
kroku zmusił mnie jeden, ale podstawowy wzgląd. Jestem głęboko przekonany, że człowiek nie powinien kłamać. Kłamstwo
jest przerażającą rzeczą i źródłem wszelkich zbrodni [...].
Najwspanialszy nawet system społeczny, jeżeli jest oparty na
ciągłym kłamstwie, musi przynieść ludziom tylko nieszczęście.
[...] Każdy, kto jak ja spędził okupację hitlerowską w Polsce,
wie, do jakich straszliwych czynów popchnęło naród niemiecki
planowo uprawiane kłamstwo propagandy [...]. Naczelnym
obowiązkiem poety jest mówić prawdę (Z listu do Rodaków,
1951).
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b. Uświęcanie ludzi

Kapłan uświęca siebie i ludzi przez sprawowanie sakramentów świętych, zwłaszcza przez codzienne sprawowanie Eucharystii. To on składa Bogu w imieniu ludu ofiarę. Karmi ludzi
Ciałem Pańskim. Udzielając chrztu, przyjmuje w poczet
Kościoła nowych członków. W sakramencie pokuty jedna z Bogiem grzeszników. Pomaga ludziom zejść z grzesznych dróg
życia, niekiedy wyjść z błota moralnego. Kapłan łączy młode
serca świętym węzłem sakramentu małżeństwa, wskazując
małżonkom, na jakich drogach mają poszukiwać szczęścia i budować dom życia. Kapłan śpieszy do chorego. Umacnia go
krzepiącym słowem. Czasem jest tak, że gdy lekarz już nic nie
może pomóc, ksiądz staje przy chorym i mówi: „nie bój się,
wierz tylko; nie bój się, będziesz żył”. Wreszcie, kapłan staje nad
grobem człowieka. Zmarłego żegna modlitwą na drogę do
wieczności i pociesza płaczących.
c. Posługa charytatywna

Kapłan jednoczy łudzi nie tylko przez głoszenie Ewangelii i
sprawowanie liturgii, ale także przez posługę charytatywną.
Wykonuje swój urząd królewski przez służbę, zdobywa wielkość i pierwszeństwo przez służbę drugim.
Zakończenie
Są tacy, którzy księży nieustannie krytykują. Zapytano kiedyś
chłopca, czy chciałby zostać księdzem. Odpowiedział, że nie,
gdyż księdzem to sobie każdy może buzię obetrzeć. Mniej
krytykujmy, a więcej się módlmy za naszych kapłanów, by Pan
Bóg dawał im wewnętrzny żar serca, by nigdy nie brakło im
serca dla ludzi.
W tej uroczystej chwili słowa zachęty kieruję do Rodziców
Księdza Prymicjanta i do was wszystkich. Drodzy Rodzice,
daliście Kościołowi kapłana. Jest to dla was wielki zaszczyt.
Być matką księdza, być ojcem księdza – to naprawdę wielkie
wyróżnienie, ale pamiętajcie o obowiązku wspierania wasze171

go syna matczyną i ojcowską modlitwą. Syn będzie naprawdę
potrzebował waszej modlitwy. Trwajcie przy nim tak, jak trwała
Matka przy pierwszym Kapłanie, Jezusie Chrystusie. Wszyscy,
drodzy parafianie, otaczajcie waszego rodaka duchowym
wsparciem. Dziękując Bogu w tej prymicyjnej Eucharystii za dar
nowego kapłana, wypraszajmy mu obfitość darów Bożych na
całe kapłańskie życie.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Leśnej, prymicje ks. Ryszarda
Dąbrowskiego, 23 maja 1982 r.; oraz kościół pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Sycowie, prymicje ks. Zdzisława Pluty, 27 maja
1984 r.

Nowy pracownik na żniwie Pańskim
Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

1. Dzień wdzięczności za dar powołania kapłańskiego
Jest chwila szczególna, gdyż wszystko, co pierwsze, ma
znamię świeżości, szczerości, głębokiego zaangażowania i wpisuje się na długo w naszą pamięć.
Jakże się cieszymy, że widzimy dzisiaj księdza Wojciecha
przy ołtarzu, jako spełniającego najszczytniejszą posługę na
ziemi, jaką jest sprawowanie Najświętszej Eucharystii. Wczoraj
zakończyła się jego droga do kapłaństwa, która wiodła go od
samego dzieciństwa poprzez szkołę podstawową, średnią, studia
i w ostatnim etapie poprzez Seminarium Duchowne.
Dlaczego ksiądz Wojciech wszedł na tę drogę, która wczoraj została uwieńczona przyjęciem sakramentu kapłaństwa?
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Dlatego, bo usłyszał głos Chrystusa wzywający go do kapłańskiej służby. Na jego młodej duszy został wyciśnięty znak
szczególnego powołania. W swojej młodości ksiądz prymi- cjant
usłyszał słowa Chrystusa „Pójdź za Mną!” – podobnie jak ongiś
pierwsi uczniowie Jezusa nad brzegiem jeziora Genezaret. To
„Pójdź za Mną!” było tak mocne, że nawet po zakończonych
studiach matematycznych nie można go było zagłuszyć i
absolwent studiów wyższych wstąpił do Seminarium
Duchownego, by tam poprzez studia filozoficzno-teologiczne
oraz codzienną modlitwę i ascezę przygotować się do
kapłaństwa.
Dzisiaj spoglądamy na niego jako na kapłana Chrystusowego.
Co będzie czynił ten nowy pracownik na żniwie Pańskim?
2. Zadania czekające na młodego kapłana
Zadania na jego kapłańskie życie już dawno zostały ustalone.
Określił je sam Chrystus, Odwieczny i Najwyższy Kapłan. Są to
zadania, które On sam pełnił jako Najwyższy Kapłan. Są one
wymienione w dzisiejszej ewangelii: „Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20). W słowach tych Jezus mówi
wyraźnie o dwóch zadaniach: o głoszeniu Ewangelii i o udzielaniu chrztu. Zadania te wskazują na misję nauczycielską i
uświęcającą, którą otrzymuje każdy wyświęcony prezbiter.
a. Misja nauczania
Kapłan jest głosicielem prawdy pochodzącej od Boga. Ta
prawda niesie zbawienie i wyzwala. Taka prawda jest potrzebna
każdemu człowiekowi: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).
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Drogi księże Wojciechu, oto pierwsze zadanie stojące przed
tobą: obdarowywanie ludzi prawdą pochodzącą od samego
Boga. Ty sam dobrze wiesz, że jest to zadanie dziś bardzo trudne, bo przewrotni ludzie, opętani przez złego ducha, sieją kłamstwo, które zatruwa i zniewala.
Dzisiaj ludzkie słowo zatraca wartość. W wielu przypadkach
nie jest już nośnikiem prawdy i miłości. Wartość słowa spada
podobnie jak wartość pieniądza. Bywa ono niekiedy
przedmiotem manipulacji, nośnikiem półprawd, a czasem i wyraźnego kłamstwa.
Księże Wojciechu, trzeba iść na zagon Pański z ziarnem
Bożego słowa – z pokorą, ale i odwagą.
b. Misja uświęcania
Misję tę pełni kapłan przez sprawowanie świętej liturgii.
Każda liturgia posiada dwa wymiary: na liturgii oddajemy Bogu
cześć, uwielbienie i chwałę, na liturgii dostępujemy też laski
uświęcenia nas samych.
Drogi księże Wojciechu, z woli i polecenia Chrystusa będziesz składał Najświętszą Ofiarę. Będzie to twoja najważniejsza, codzienna czynność. Będzie to dla ciebie i dla tych, z którymi i za których będziesz ją sprawował, wielkie, niezgłębione
źródło uświęcenia. W liturgii innych sakramentów będziesz
także pośrednikiem w obdarzaniu wierzących Bożą laską.
Sprawuj wszystkie obrzędy w postawie wiary, z wielkim
namaszczeniem, żeby uczestnicy liturgii mieli doświadczenie, że
jest to prawdziwe spotkanie ze zbawiającym i miłującym
Bogiem.
3. Nasze zadania wobec kapłanów
Te dwie przypomniane funkcje ukazują, że kapłaństwa nie
ma się dla siebie, ale dla drugich. Kapłaństwo jest darem Pana
Boga dla Kościoła. Ludzie słusznie pragną, by kapłani byli
mądrzy i święci, ale pamiętajmy, że pełnia mądrość i świętość
przysługuje tylko Bogu. Siostry i bracia, miejmy właściwe spoj174

rzenie na kapłana. Ksiądz nie jest aniołem, jest tylko człowiekiem.
Kiedyś jedna z pobożniej szych parafianek zwierzyła się
księdzu: odchodzę od Kościoła, tracę powoli wiarę dlatego, że
ksiądz, w którego wierzyłam, odszedł, zostawił kapłaństwo.
Wtedy ów rozmówca w sutannie jej odpowiedział: popełniła
pani błąd na samym początku – nie wierzy się w księdza, wierzy
się w Boga, którego ksiądz głosi nawet wtedy, jeżeli zbłądzi i
odejdzie. Nie znaczy to wcale, że Boga nie ma, ani że Kościół,
któremu służył, przestaje istnieć. Nie pytamy zresztą nigdy
lekarza, który chce nas leczyć, czy sam jest zdrowy, ale ufamy
jego fachowej profesji, zawierzywszy mu nawet wtedy, kiedy
sam jest chory.
Siostry i bracia, stawiajmy kapłanom wysokie wymagania,
mamy ku temu prawo, ale nie rozdzierajmy szat i nie gorszmy
się, jeżeli czasem doświadczymy, że jakiś kapłan nie dopisuje,
nie spełnia naszych oczekiwań. Mauriac kiedyś powiedział: tacy
są kapłani, jacy są parafianie.
Dziś, na tej prymicyjnej uroczystości, prosimy was, bracia i
siostry, o modlitwę za nas. Nosimy wielki skarb powołania w
naczyniach glinianych. Z pewnością potrzebujemy więcej
miłosierdzia niż wy, bo mamy wielkie tajemnice w naszych
rękach, do których często nie dorastamy. Czasem sobą, naszymi
ludzkimi słabościami przesłaniamy ów Boży skarb, podarowany
nam w święceniach kapłańskich.
Siostry i bracia, módlmy się dzisiaj przede wszystkim za tego
nowego, młodego kapłana, aby nie ustał w drodze, aby niczym
się nie zniechęcił, zawsze był wierny. Aby wytrwale, przez całe
życie na zagonie Pańskim był wiernym i odważnym siewcą
słowa Bożego i szafarzem Bożych tajemnic.
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu, prymicje ks.
Wojciecha Zięby, 2 czerwca 1985 r.

175

Kapłan posłany, aby służyć
Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15

Wstęp
Drogi Księże Prymicjancie!
Czcigodni Kapłani, na czele z Księdzem Proboszczem!
Droga Mamo Księdza Prymicjanta!
Czcigodne Siostry zakonne!
Kochani Bracia Klerycy Metropolitalnego Seminarium
Duchownego!
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Uczestnicy dzisiejszej
uroczystości prymicyjnej!
W uroczystość Trójcy Przenajświętszej wprowadziliśmy do
tej świątyni w uroczystej procesji nowo wyświęconego kapłana.
Z wielkim przejęciem sprawuje ten kapłan swoją pierwszą
prymicyjną Mszę św. Jest to dla niego chwila szczególna, przeżycie tak wielkie, że nie się go wyrazić w słowach. Jest to także
szczególna chwila w życiu jego mamy i całej rodziny. Jest to
również szczególna uroczystość dla was, drodzy bracia i siostry,
bo to jest wasz kapłan, spośród was wyszedł. Dzisiaj staje wśród
was przy ołtarzu, by sprawować wielką tajemnicę naszej wiary,
Ofiarę eucharystyczną, ku chwale i uwielbieniu Boga w Trójcy
jedynego, ku naszemu pożytkowi duchowemu.
W naszym prymicyjnym rozważaniu przejdźmy myślą przez
dwa etapy. Rozważmy: jaki okres życia ma ten kapłan już za
sobą i jakie zadania będzie pełnił w Chrystusowym kapłaństwie.
1. Droga do kapłaństwa Księdza Pry miej anta
a. Etap życia rodzinnego
Nasz dzisiejszy prymicjant urodził się we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, 20 października 1964 r. Został ochrzczony w parafii Świętej Trójcy przez ks. Jana Czaplińskiego. To
właśnie wtedy zamieszkał w nim Bóg w Trójcy jedyny. Jako
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maleńki chłopczyk stał się już wtedy nosicielem Boga. Był
wychowany w zasadach chrześcijańskiego życia przez mamę i
babcię. W czwartym roku życia wraz z mamą i babcią stał się
mieszkańcem tej parafii. Od tych dwóch osób otrzymał pierwsze
świadectwo wiary. To one były jego pierwszymi katechetkami,
nauczycielami wiary.
Mały Andrzej rychło wiąże swoje religijne życie z Kościołem. Zostaje ministrantem. Uczy się grać na organach. Szczególną radość znajduje podczas przebywania w świątyni.
Uczestniczy przykładnie w katechezie parafialnej. Jego wychowawcami, oprócz mamy i babci, stają się kapłani: ks. prałat
Czesław Tuzinkiewicz, ks. proboszcz Władysław Wawrzonek i
inni księża pracujący w tej parafii w latach jego dzieciństwa i
młodości.
W latach 1979-1983 dzisiejszy wasz prymicjant uczęszczał
do IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Miał szczęście spotkać w tej szkole wielu wspaniałych profesorów i pedagogów. Niektórzy z nich są tu wśród nas. Dziś cieszą się i są
dumni, że mają wśród swoich wychowanków także kapłana.
W tym to właśnie czasie, gdy ks. Andrzej był uczniem liceum, zatrzymał się przed nim Chrystus i powiedział: „Pójdź za
Mną!”. Zostaw swój rodzinny dom; zostaw grono kolegów i
koleżanek. Nie oglądaj się za jakimś zawodem. Nie myśl o założeniu własnej rodziny. Zostaw to dla drugich. Ty pójdź za
Mną! Zostań kapłanem. Chcę, abyś był dla Mnie.
Młody Andrzej usłyszał ten głos. Odkrył ten wielki dar
powołania i zapukał do furty Seminarium Duchownego, bo
wiedział, że to jest właśnie ten dom, w którym dojrzewa się do
kapłaństwa.
b. Etap życia seminaryjnego
Był wrzesień Roku Pańskiego 1983. Wśród trzydziestu
dziewięciu kandydatów, którzy wtedy zgłosili się do naszego
Seminarium Duchownego, był kandydat Andrzej Jackiewicz.
Co tam działo się w tym domu przez sześć lat?
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Czas przebywania w seminarium był czasem najpierw weryfikacji swego powołania.
Trzeba było zdobyć pewność moralną: Czy Chrystus mnie
naprawdę wzywa? Czy naprawdę mam być księdzem? Czy to
jest moja droga życiowa?
Żeby to rozstrzygnąć, ks. Andrzej z kolegami wiele godzin
wyklęczał w kaplicy seminaryjnej. Odprawił w ciągu sześciu lat
wiele zamkniętych rekolekcji Św., wiele dni skupienia. Spędził
wiele czasu w kaplicy przed Tym, który go powołał. Będąc
przekonany, że jest powołany do kapłaństwa, starał się czynić
duchowe postępy. Ubierał się w cnoty kapłańskiego życia,
upodabniał się do Chrystusa.
Oprócz formacji duchowej i ascetycznej ks. Andrzej zdobywał także formację intelektualną. Odbył studia filozoficzno-teologiczne uwieńczone zdobyciem tytułu magistra świętej
teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Zdał w ciągu sześciu lat ponad sto egzaminów. Odbył trzykrotną
praktykę pastoralną w różnych parafiach, by tam też pogłębić
swoje przygotowanie do trudnej pracy kapłańskiej.
I oto nadszedł dzień 20 maja 1989 r. Dzień święceń kapłańskich – dzień uwieńczenia długiej i trudnej drogi do kapłaństwa.
Wraz z dwudziestoma ośmioma kolegami ze swojego roku
otrzymał z rąk ks. Kardynała Metropolity Wrocławskiego dar
święceń kapłańskich.
Święcenia kapłańskie zakończyły jeden etap życia i rozpoczynają nowy: etap życia kapłańskiego.
I oto teraz po spojrzeniu na to, co już jest za ks. Prymicjantem, trzeba nam wychylić się w przyszłość i wskazać: Co będzie
ks. Andrzej czynił jako kapłan, jakie zadania spoczną na nim?
2. Zadania stojące przed ks. Prymicjantem
Kapłan Chrystusowy zostaje po to kapłanem, żeby przedłużać misję pierwszego Kapłana, Jezusa Chrystusa. Zbawcza
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misja Chrystusa miała potrójny wymiar: była to misja nauczania,
uświęcania i kierowania. Takie też funkcje stoją przed każdym
kapłanem w Kościele, a więc przed naszym dzisiejszym ks.
Prymicjantem.
a. Głoszenie Ewangelii

Chrystus przed swoim odejściem powiedział do uczniów:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19a). Czego
naucza kapłan? Naucza prawdy. Przekazuje innym mądrość
Bożą, a nie mądrość ludzką. Głosi prawdę, która nigdy się nie
starzeje, która jest zawsze młoda, prawdę – trzeba dodać –
trudną, ale prawdę, która wyzwala: „Poznajcie prawdę, a prawda
was wyzwoli” (J 8,32). Tej prawdy potrzebuje człowiek!
Chrystus powiedział: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). Wróg
Chrystusa, pierwszy wróg Boga, szatan – sieje kłamstwo, a
kłamstwo jest trucizną dla ducha ludzkiego. Dlatego ludzie
bronią się przed kłamstwem. Czują się bardzo krzywdzeni, gdy
są oszukiwani, gdy są karmieni kłamstwem albo półprawdami.
Wrogowie Kościoła niszczą w pierwszej kolejności tych
kapłanów, którzy są odważnymi głosicielami Ewangelii. Za
głoszenie Ewangelii zginął św. Wojciech, zginął św. Stanisław
Szczepanowski, zginęło wielu innych mężów Ewangelii. A za co
zginął ks. Popiełuszko? Czy tylko za to, że chrzcił, że spowiadał,
że odprawiał Mszę Św.? Za to przede wszystkim, że głosił
Ewangelię.
Z siejby Ewangelii rodzi się wiara. Siejba Ewangelii umacnia
Boże życie. Głoszenie Ewangelii Pan Jezus porównał z zasiewem ziarna.
b. Szafarstwo sakramentów – sprawowanie liturgii

Drugie zadanie kapłana to u święcanie ludzi przez udzielanie sakramentów świętych. Kapłan sprawuje dla ludzi sakramenty, a szczególnie Eucharystię – oddaje Bogu uwielbienie,
a lud dostępuje duchowego uświęcenia.
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Kapłan w imieniu ludzi i z ludem sprawuje Eucharystię,
bezkrwawą Ofiarę Chrystusa, która niesie nam zbawienie. Daje
nam moc do życia, do zwyciężania zła dobrem. Z Eucharystii
ludzie czerpią to, co najcenniejsze dla ich życia. Nie ma Eucharystii bez kapłana. Gdy ludzi wierzących wypędzano, gdy
trzeba było opuścić zagrody, kapłan zabierał Najświętszy Sakrament i wygaszał wieczną lampkę.
Kapłan w imieniu Chrystusa odpuszcza grzechy. To on usłyszał słowa: „Którym odpuścicie, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23).
Kapłan jest na początku życia, przy chrzcie Św., kapłan jest
przy zakładaniu małżeństw, kapłan jest przy chorym, w czasie
ostatniego namaszczenia.
c. Posługa miłości
Trzecie zadanie kapłana to jednoczenie ludzi, budowanie
wspólnoty przez dzieła miłosierdzia. Szatan dzieli ludzi, wznieca nienawiść, sieje intrygi. Kapłan buduje jedność na gruncie
Ewangelii przez posługę miłości.
Oto, tak tylko lekko przypomniane, zadanie kapłana. Zadanie to podejmie także nasz Ksiądz Prymicjant.
3. Nasze zadanie wobec kapłanów – szczególnie wobec
ks. Prymicjanta
Siostry i bracia, Bóg wybrał spośród was człowieka, aby stał
się kapłanem Chrystusowym. Jest to wielkie wyróżnienie nie
tylko dla niego samego, nie tylko dla jego mamy – ale także dla
was, dla tej wspólnoty parafialnej. On was w jakimś sensie przed
Bogiem reprezentuje. Pochodzi z waszej rodziny parafialnej.
Dlatego wspomagajcie go modlitwą. Proszę nie tylko mamę,
krewnych, ale was wszystkich, abyście zawsze wspierali go
modlitwą. Niech ona się wydłuży na całe wasze życie. Kapłan
potrzebuje modlitwy w szczególności. Mamy tak wielkie sprawy
w dłoniach, sprawy, do których nie dorastamy.
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Bądźcie współpracownikami kapłanów, okazujcie życzliwość i dobroć w duchu naszych praojców, którzy żywili do
duchowieństwa szacunek.
Kapłan bronił zawsze swoimi modlitwami i swoją postawą
naszego narodu, a ten stał zawsze przy duchowieństwie, także w
czasie ostatniego, trudnego czterdziestopięciolecia powojennego. Przebywamy w systemie, który ma podstawy ateistyczne.
Na Wschodzie poniszczono tak wiele dzieł sztuki sakralnej,
ikon, wspaniałych świątyń. To ogromna strata dla kultury.
W czasach reżimu komunistycznego powiedziano jednemu z
naszych księży, że chodzi już w ostatniej sutannie, że następnej
nie będzie potrzebował, bo Kościół przechodzi do historii.
W 1966 roku o „grzebaniu Kościoła” mówiono z oficjalnej
trybuny. I cóż się okazało? Oto na naszych oczach potwierdzają
się znane słowa Henryka Sienkiewicza: „Wszystkie systemy
licho bierze, a Msza się nadal odprawia”.
Dlatego pamiętajmy, jakim wartościom winniśmy służyć. Co
jest przemijające, tymczasowe, choć bardzo niekiedy krzykliwe,
a co trwa i jest wartością stałą. Tym właśnie wartościom stałym
służą kapłani. Dlatego bądź życzliwy wobec kapłana. Gdy ci się
coś nie podoba u księdza, gdy kiedyś coś złego usłyszysz, to
lepiej klęknij przed Pierwszym Kapłanem i proś o to, aby było
dobrze.
Zakończenie – życzenia dla Księdza Prymicjanta
Końcowe słowa tego rozważania kieruję do ciebie, drogi
Księże Prymicjancie. Cóż ci powiedzieć w ten jedyny, szczególny dzień twego życia, w dzień twoich prymicji? Tyle ci już
powiedziano wczoraj i dziś. Brakuje mi słów. Przyznam się, że
nie potrafię. Niech te słowa będą skromnym wyrazem tego
bogactwa życzeń, które się kryją w każdym z nas.
Dziękujemy wraz z tobą za twoje wybranie do kapłaństwa.
Jesteś kapłanem nie dla siebie. Bądź kapłanem według Serca
Bożego, zawsze dobrym, zawsze cierpliwym dla każdego.
Niech ludzie spotykający się z Tobą doświadczają samego
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Chrystusa – Jego dobrego Serca poprzez twoje serce. Bądź
gorliwy w kapłańskiej służbie. Miej czas dla tych, którzy będą
szukać u Ciebie pomocy, słów pocieszenia i otuchy. Miej czas w
szczególności dla starszych, dla chorych, dla nieszczęśliwych,
dla pokrzywdzonych. Szukaj tych, którzy się zagubili, tak jak
Chrystus, który przyszedł szukać tego, co zginęło. Pamiętaj, że
jako kapłan jesteś posłany, aby służyć, aby dawać siebie drugim.
U ciebie będą ludzie szukać prawdy i dobra.
Bądź mężny w trudnościach, w kryzysach. Pamiętaj! Słońce
nie zawsze świeci. Przyjdą może kiedyś burze i nawałnice.
Twoja droga kapłańska nie może być inna od drogi Pierwszego
Kapłana, Jezusa Chrystusa, w Jego życiu było „hosanna”, ale
było i „ukrzyżuj”. I w twoim życiu będzie „hosanna”. Będą
chwile, gdy cię będą ludzie chwalić, zachwycać się tobą, ale będą
chwile, kiedy cię będą krzyżować, niesłusznie może oceniać,
przeinaczać twoje intencje. Nie zrażaj się! Idź mężnie. Musisz
pomóc dźwigać krzyż Chrystusowi. Nie ma życia kapłańskiego
bez krzyża. Ten krzyż jest wszędzie.
Pamiętaj, kapłani będą w każdym czasie przez wielu cenieni,
ale będą też przez niektórych pogardzani, znienawidzeni. I to, o
dziwo: im bardziej kapłan jest gorliwy i oddany Bogu i człowiekowi, tym bardziej przez niektórych bywa szykanowany.
Drogi Księże! Bądź wiernym przyjacielem i miłośnikiem
Matki Chrystusa. Pamiętaj, to jest Matka nie tylko tego Najwyższego Kapłana. Ona jest Matką szczególną każdego kapłana.
I może kiedyś odczujesz brak swojej rodziny, może da znać o
sobie samotność kapłańskiego życia, śpiesz wówczas do Matki,
do Matki Chrystusa i każdego kapłana, Matki zawsze młodej,
która się nigdy nie starzeje.
Niech Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus, który cię wezwał
do swego kapłaństwa, niech cię uczyni dobrym, świętym
kapłanem. Niech cię obficie błogosławi na niwie kapłańskiego
życia. Służ wiernie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.
Kościół pw. św. Stanisława i Doroty we Wrocławiu, prymicje ks. Andrzeja
Jackiewicza, 21 maja 1989 r.
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Biskup – nauczyciel, liturg i pasterz
Iz 6,l-2a. 3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11

Wstęp
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Prymicjancie!
Czcigodni Księża, na czele z tutejszym Księdzem Dziekanem i Proboszczem!
Kochana Mamo ks. Biskupa Stefana!
Drogie Siostry, drodzy Bracia, Krewni i Kuzyni Księdza
Biskupa!
Wielebne Siostry zakonne!
Przedstawiciele władz miejskich i samorządowych!
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!
Przeżywamy dziś w Jedlinie Zdroju, w waszym kościele
parafialnym historyczny dzień. Przy ołtarzu stanął młody, nowo
konsekrowany biskup, wasz biskup – biskup, który wśród was
się wychował, który stąd pochodzi. Przybył nowo wyświęcony,
młody biskup do swej rodzinnej parafii, by sprawować tutaj po
raz pierwszy jako biskup Mszę Św., a więc by odprawić swoje
biskupie prymicje. Chwila zatem jest bardzo podniosła, radosna,
uroczysta, szczególna, historyczna – być może nie mająca sobie
równej w powojennej historii tej parafii.
Jakże trudno jest znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić całe
piękno i dostojeństwo tej chwili; jakże trudno jest podjąć się
rozważania słowa Bożego w tak bardzo szczególnej sytuacji.
Jeśli nasz ks. Biskup Prymicjant pozwoli, to w tym rozważaniu prymicyjnym spojrzymy najpierw na drogę, którą ks.
Biskup dotąd przebył, którą ma już za sobą, a w drugiej części
spróbujemy wybiec myślą w przyszłość i zastanowić się nad
zadaniami, jakie czekają na Księdza Biskupa.
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1. Droga do biskupstwa
Każdy człowiek w dokumentach osobistych, przede wszystkim w dowodzie osobistym, ma wpisaną datę i miejscowość
urodzenia. Pobiegnijmy przeto myślą w ten czas i do tego miejsca, w którym ks. Biskup przyszedł na świat. Odwiedźmy zatem
dom urodzenia ks. Biskupa. Nasz dostojny Prymicjant urodził
się 20 czerwca 1951 roku w Krasnymstawie, na ziemi lubelskiej.
Przyszedł na świat w rodzinie wielodzietnej. Zawsze szczycił się
tym, że pochodzi z licznej rodziny. Wielokrotnie już powtarzał,
że było mu bardzo dobrze w gronie tak licznego rodzeństwa i że
chleba oraz tego, co ważne do życia, nigdy nie brakowało w
domu rodzinnym. Wspominając początki życia ks. Biskupa,
odnotujmy dzień chrztu Św., tę chwilę, która była
zapoczątkowaniem życia łaski, życia Bożego w jego sercu.
A potem przyszły lata dzieciństwa i młodości. W tych pierwszych latach życia i nauki szczególną rolę odegrali rodzice. To
właśnie oni założyli mocny fundament, na którym obecny biskup zbudował potem kapłaństwo i będzie budował biskupstwo.
Kochana Mamo! W tej uroczystej Mszy św. ks. biskupa
Stefana, twojego syna, chylimy przed tobą nasze głowy i wypowiadamy słowa wielkiego uznania, czci i szacunku za to, że
urodziłaś, wychowałaś i dałaś Kościołowi biskupa. Jest to dla
ciebie – już tu na ziemi – wielka nagroda za twoje życiowe trudy
i doświadczenia. Niech Bóg obdarzy cię nową miłością, łaską
dobrego jeszcze zdrowia i przedłuży twe życie po najdłuższe
lata.
Ze wspólnoty rodzinnej przechodzimy w naszej refleksji
wspomnieniowej do grona kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej i szkoły średniej muzycznej. Wraz z ks. Biskupem
składamy hołd dobrym pedagogom i wychowawcom, którzy
zaszczepiali w tamtym czasie w sercach i umysłach swoich
uczniów szlachetne wartości. I oto w tym powrocie do historii
życia ks. Biskupa stajemy na rozstaju dróg. Był to rok 1969 –
rok matury ks. Biskupa. I właśnie w tym czasie powtórzyła się
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w jakiś sposób historia opowiedziana nam dziś przez proroka
Izajasza i historia ewangeliczna o powołaniu pierwszych uczniów. Przed maturzystą Stefanem zatrzymał się Chrystus i powiedział „Pójdź za Mną!”. Zostaw swój rodzinny dom, nie
wybieraj innej drogi życia, ale wybierz Mnie. Ja chcę cię mieć
tylko dla siebie, chcę cię mieć swoim kapłanem. Maturzysta
Stefan, odczytując głos powołania, wstąpił do Seminarium
Duchownego we Wrocławiu, wszedł do nowej wspólnoty, do
wspólnoty młodych ludzi powołanych do kapłaństwa.
Pan Bóg dopuścił, żeby jego droga do kapłaństwa prowadziła
przez koszary wojskowe. Był to może trudny czas, czas tęsknoty
za seminarium, za kapłaństwem, czas wypełniony różnymi
szykanami podejmowanymi przez ówczesnych komunistów.
Chciano kleryka Stefana i jego kolegów w powołaniu zawrócić z
drogi do kapłaństwa. Skutek służby wojskowej był inny od
zamierzonego. Okres pobytu w koszarach wojskowych był
czasem – chyba ks. Biskup to potwierdzi – umocnienia się w
powołaniu kapłańskim.
Wrócił kleryk Stefan z koszar. Zdjął mundur wojskowy i
przywdział ponownie sutannę. Będąc nadal na drodze do kapłaństwa, w Seminarium Duchownym ubierał się w potrzebne
cnoty. Wraz z kolegami pogłębiał swoją formację ludzką,
ascetyczną, intelektualną i pastoralną, by jak najlepiej przygotować się do przyszłej służby kapłańskiej. Szedł kleryk Stefan
wraz ze swoimi kolegami kursowymi do ołtarza Pańskiego,
szedł przez codzienną Eucharystię, codzienne rozmyślania,
okresowe dni skupienia, rekolekcje, egzaminy, praktyki duszpasterskie.
U kresu drogi do kapłaństwa przybył do Wrocławia nowy
biskup, biskup z Białegostoku, obecny kardynał Metropolita
Wrocławski. Nadszedł dzień 29 maja 1976 roku. Ksiądz arcybiskup Henryk Gulbinowicz właśnie ten kapłański rocznik, na
którym jest ks. biskup Stefan, jako pierwszy w swojej posłudze na Dolnym Śląsku wyświęcił na kapłanów. Po święceniach
ks. arcybiskup rozesłał neoprezbiterów na Pańskie żniwo. Uży185

wając słów dzisiejszej ewangelii, posłał ich na połów ludzi do
Bożej sieci Kościoła.
Drodzy koledzy kursowi ks. Biskupa! Gdy jesteśmy w tym
wspomnieniu przy was, jakże nie wyrazić wam gratulacji i
uznania, że z waszego rocznika kapłańskiego Bóg wezwał
jednego z was do biskupstwa. Jesteście przeto rocznikiem
błogosławionym, szczególnym wśród tych roczników, które
wyszły z wrocławskiego seminarium po drugiej wojnie
światowej.
Powróćmy znowu na drogę życia ks. Biskupa Prymicjanta.
W tym kościele 30 maja 1976 roku odbyły się prymicje kapłańskie dzisiejszego Biskupa. Sądzę, że wielu z was pamięta
tamtą piękną majową niedzielę sprzed prawie dziewiętnastu
lat. A potem przyszła pierwsza placówka duszpasterska – parafia pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Ks. Stefan sprawdził się
jako duszpasterz. Może to potwierdzić dzisiaj tu obecny
proboszcz tej parafii. Nie uszły uwagi ks. kardynała talenty
duszpasterskie i naukowe ks. Regmunta. Dlatego po pięciu
latach pracy parafialnej obecny biskup został posłany przez ks.
kardynała na studia specjalistyczne z zakresu psychologii na
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Okres studiów był bardzo
przykładny i owocny, bo oto Ordynariusz Wrocławski wezwał
ks. Stefana Regmunta do diecezji i skierował go do pracy w Seminarium Duchownym we Wrocławiu w charakterze wychowawcy. Sześć lat trwała ta praca wychowawcza we wrocławskim seminarium. Jako utalentowany wychowawca roztaczał
troskę nad tymi, których Chrystus wolał „Pójdź za Mną!”. Praca
wychowawcza we Wrocławiu wśród alumnów została potem
przedłużona w nowo powstałym Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Obecny biskup Stefan był pierwszym
rektorem tegoż seminarium. Na nim spoczywał trud zorganizowania od podstaw tej jakże potrzebnej w Legnicy uczelni
teologicznej. Wciągu trzech semestrów jego rektorowania
zostało zrobione tak wiele na tym polu. Dlatego nie dziwimy
się, że Kościół poprzez Ojca św. Jana Pawła II wezwał
ks. rektora Stefana Regmunta do jeszcze wyższych i szerszych
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zadań. Powołał go do grona następców Apostołów, obdarzył go
pełnią kapłaństwa. Nie zapomnimy tak szybko tego, co stało się
w dniu 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego w
Bazylice św. Piotra w Rzymie. Był to pamiętny dzień święceń
biskupich, dzień namaszczenia Duchem Świętym, dzień
posłania do pracy apostolskiej. A potem stanął jeszcze na drodze
dzień 21 stycznia 1995 roku, dzień inauguracji posługi biskupiej
w katedrze legnickiej. I oto jesteśmy tu w Jedlinie Zdroju na
prymicjach biskupich. Popatrzyliśmy bardzo migawkowo na
drogę życia, którą dobry Bóg przeprowadził biskupa Stefana do
tej dzisiejszej uroczystości. Wychylmy się teraz jeszcze nieco w
przyszłość i wskażmy na zasadnicze zadania, które Kościół św.
roztacza przed naszym Księdzem Biskupem.
2. Droga w biskupstwie – czekające zadania
Każde powołanie w Kościele łączy się z wypełnianiem
określonych zadań. Im wyższy urząd we wspólnocie Kościoła,
tym zazwyczaj więcej obowiązków i więcej zadań do wykonania. Wielorakie zadania, jakie stają przed nowo wyświęconym biskupem Stefanem, można by sprowadzić do trzech
podstawowych: nauczania, uświęcania i kierowania.
a. Nauczanie – siejba Ewangelii
Biskup to człowiek, który przede wszystkim winien nauczać, obdarzać ludzi Bożą mądrością. Świat, dawniej i dziś,
potrzebuje zdrowego pokarmu duchowego. Tym pokarmem jest
prawda, przede wszystkim prawda pochodząca od Boga, prawda
Ewangelii. Dzisiaj świat jest zatruwany kłamstwem,
półprawdami, krętactwami. Toczy się w świecie wielka walka
między prawdą i kłamstwem. Prawda Ewangelii bywa często
deptana, poniewierana, niszczona, ale jest ona niezwyciężona,
bo za nią stoi Ten, który jest jej źródłem; Ten, który powiedział: „Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat!”. W naszym stuleciu
prawda Ewangelii była i jest niszczona przez dwa wielkie,
wrogie wobec siebie systemy: totalitaryzm i liberalizm. Oby187

dwa systemy chciały zafałszować prawdę o człowieku. Obydwa
chciały zrzucić z tronu Boga i posadzić na nim człowieka.
Totalitaryzm faszystowski runął w czasie drugiej wojny
światowej. Totalitaryzm marksistowski przewraca się na naszych oczach. W niektórych krajach to konanie marksizmu jest
długie i bolesne. Drugi kierunek, liberalizm, jest obecnie w
ofensywie. Szczyci się on, że wygrał walkę z marksizmem.
Kierunek ten w sposób bardziej zakamuflowany atakuje Kościół
i atakuje prawdę. Liberałowie odrzucają wszelkie wartości.
Głoszą wolność od wszystkiego, wolność od zobowiązań, od
norm moralnych, od powinności. Nie ma według nich obiektywnych norm moralnych, a prawdę można ustalać przez głosowanie. „Róbta co chceta, i to na luzie” – wołają zwolennicy
skrajnego liberalizmu.
Oto Kościół legnicki otrzymuje nowego biskupa, nauczyciela, siewcę i obrońcę prawdy, obrońcę prawa Bożego i zasad
moralnych. Księże Biskupie Stefanie, z pewnością nie będzie to
łatwe zadanie, nie będzie to łatwy siew, bo dzisiejszy czas – to
czas burzy i zamętu.
b. Uświęcanie – szafarstwo sakramentów

Drugie zadanie czekające na ks. Biskupa – to napełnianie
ludzi mocą Ducha Świętego poprzez sprawowanie świętych
sakramentów. Będzie ks. Biskup często przewodniczył sprawowaniu Eucharystii. Ma ona szczególny związek z biskupem.
Biskup jest jej pierwszym szafarzem. Będzie ks. Biskup przekazywał moc Ducha Świętego młodym ludziom w sakramencie
bierzmowania. Jakże jest to ważna pomoc w wiośnie życia
człowieka, gdy trzeba wybierać drogę życia, gdy trzeba mocować się z pokusami tego świata. Będzie ks. Biskup wyświęcał
dla Kościoła nowych diakonów i kapłanów.
c. Kierowanie – budowanie wspólnoty

Biskup jest gwarantem obecności Kościoła. Już w czasach
starożytnych mawiano: ubi episcopus, ibi Ecclesia – „gdzie
188

jest biskup, tam jest Kościół”. Będzie ks. Biskup wychowawcą,
ojcem i pasterzem swoich kapłanów. Będzie ojcem, pasterzem
całego ludu Bożego w Kościele legnickim. Będzie jednoczył
ludzi wokół Chrystusa, wokół wartości ewangelicznych. Diabeł
ciągle dzieli świat, poróżnia ludzi. Biskup zaś to ktoś, kto
jednoczy, scala, gromadzi przy Panu Bogu. To jednoczenie ludzi
będzie urzeczywistniał ks. Biskup poprzez służbę, jak sam to
zawarł w swoim haśle biskupim, poprzez służbę w miłości.
3. Życzenia na drogę biskupiego życia
Czas kończyć nasze rozważanie. Jest taki zwyczaj prymicyjny, że w zakończeniu rozważania składa się prymicjantowi
życzenia. Czegóż ci życzyć, drogi Księże Biskupie? Nie
znajdujemy w tę niedzielę piękniejszych słów od tych, które są w
zapisie dzisiejszej Ewangelii: „Mistrzu, przez całą noc
pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę
sieci” (Łk 5,5). „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk
5,10).
A więc życzymy obfitego połowu ludzkich serc dla Pana
Boga. Dać się złapać Panu Bogu, łowić ludzi dla Pana Boga – to
wielka, święta sprawa.
Księże Biskupie, zarzucaj sieć na słowo Chrystusa! Życzymy, aby twoja sieć, którą będziesz zarzucał w pracy biskupiej,
była zawsze pełna ludzkich serc „złowionych”, zjednanych dla
Pana Boga.
Niech Bóg Ojciec, który obdarzył cię życiem, powołaniem
chrześcijańskim, kapłańskim i biskupim, niech ci będzie wzorem, jak być ojcem dla kapłanów i wiernych w Kościele. Niech
cię obdarzy ojcowską miłością i dobrocią.
Niech Syn Boży, Zbawiciel świata, który obdarzył cię pełnią
kapłaństwa, niech przez ciebie ubogaca świat prawdą i miłością.
Niech Duch Święty, który namaścił cię na biskupa, przez
twoją służbę pasterską buduje królestwo Boże w ludzkich sercach.
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Niech Maryja, Królowa Apostołów, otacza cię swoją opieką
w każdym czasie twej biskupiej posługi. Szczęść Boże, na biskupią drogę życia. Amen.
Kościół pw. Trójcy Świętej w Jedlinie Zdroju, prymicje biskupie JE ks.
biskupa Stefana Regmunta, 5 lutego 1995 r.

Kapłan – budowniczy jedności
Dz 7,55-60; Ap 22,12-14.16-17.20; J 17,20-26

1. Nowy kapłan przy ołtarzu
Jesteśmy na prymicjach kapłańskich. Przy ołtarzu widzicie
ks. Zdzisława Madeja, waszego parafianina. Tyle razy bywał na
tym miejscu: jako ministrant, jako kleryk, ostatnio jako diakon, a
dziś po raz pierwszy staje przed wami jako kapłan Jezusa
Chrystusa.
Przypomnijmy, że jest wrocławianinem. Urodził się w tym
mieście 3 maja 1976 roku, w roku przybycia do nas ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. Jego rodzice to Zdzisław i Teresa
z d. Belter. Z tą świątynią było związane całe jego dotychczasowe życie: dzieciństwo i młodość. Tutaj na progu życia
został ochrzczony, przyjęty do wspólnoty Kościoła, tu stał się
więc dzieckiem Bożym. Jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 11
we Wrocławiu (1983-1991) w tym kościele przystąpił do I
Komunii św. Tu także w sakramencie bierzmowania przyjął
siedmiorakie dary Ducha Świętego. Tutaj również został włączony do Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli do grona ministrantów. W latach 1991-1995 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 18 we Wrocławiu. Świadomy swego powoła190

nia, po zdaniu matury, w roku 1995 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Równocześnie został studentem Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu. Po drugim roku studiów, przed
obłóczynami, odbył wraz z kolegami pieszą pielgrzymkę na
Jasną Górę. Jako kleryk i student trzeciego roku zgłosił się na
moje seminarium naukowe z filozofii, by przygotować pracę
magisterską. Pod koniec piątego roku studiów przedłożył ją do
obrony. Została ona bardzo wysoko oceniona przez promotora i
recenzenta. Po dokończeniu formacji ascetycznej i
duszpasterskiej, w dniu wczorajszym, 26 maja 2001 roku przyjął
święcenia kapłańskie z rąk JEm ks. kard. Henryka
Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego. Wczoraj na
specjalnej akademii, w obecności rodziców, miałem zaszczyt
wręczyć wszystkim neoprezbiterom, w tym także ks.
Zdzisławowi, dyplom magisterski, indeks dokumentujący
przebieg studiów i książeczkę jurysdykcyjną.
Po tej krótkiej prezentacji dotychczasowej drogi życiowej
ks. Prymicjanta pochylmy się teraz nad przesłaniem słowa Bożego.
2. Przesłanie słowa Bożego
Dzisiejsza, siódma niedziela okresu paschalnego, ostatnia
przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, ukazuje nam
Chrystusa proszącego Ojca o jedność: „Ojcze Święty, proszę nie
tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć
we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,20-21). Chrystus
wypowiedział te słowa modlitwy krótko przed swoją śmiercią. Dlatego można je uważać za rodzaj testamentu. Jest to
testament dla wszystkich pokoleń. Jest w nim zawarte pragnienie jedności wśród uczniów. Wzorem tej jedności jest jedność
Ojca z Synem. Zachowanie jedności wśród uczniów winna być
znakiem wiarygodności posłannictwa Syna Bożego: „aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.
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Bóg sam jest sprawcą jedności wśród ludzi. Dlatego Chrystus
modlił się do Ojca o ten dar dla uczniów. Jednakże ludzie są
także zaproszeni do starania się o jedność, do jej kształtowania i
budowania. Jest to zadanie dla nas wszystkich, ale jest to jedno z
ważnych zadań, jakie spoczywa na każdym kapłanie. Dziś
chcemy to sobie uświadomić, gdy przy ołtarzu stanął młody
kapłan, który sprawuje Mszę św. prymicyjną. Zapytajmy: W jaki
sposób będzie ten kapłan budował jedność wśród ludzi, jakie
zastosuje środki?
3. Kapłan – budowniczy i sługa jedności
Wśród zadań kapłańskich związanych z jego powołaniem
wymieniamy trzy najważniejsze: głoszenie słowa Bożego
(funkcja nauczycielska – prorocka), sprawowanie liturgii sakramentów (funkcja uświęcania – kapłańska) i posługa miłości
(funkcja kierowania – królewska). Wszystkie one służą
budowaniu jedności z Bogiem i między ludźmi.
Można powiedzieć, że kapłan jest powołany, aby usługiwać
przy trzech stołach: dwa są w kościele, a trzeci na plebani. W
kościele jest stół Ewangelii i stół sakramentów świętych. Przy
stole słowa jest po to, aby głosić Dobrą Nowinę Chrystusa
człowiekowi, który ciągle tej Dobrej Nowiny potrzebuje, który
często na oślep szuka Boga ukrytego. Kapłan jest po to, aby
współczesnemu człowiekowi pomóc w szukaniu Boga. Jest
także po to, aby udzielać sakramentów świętych: chrztu, pojednania, Eucharystii, skończywszy na sakramencie chorych.
Jako liturg jest widzialnym pośrednikiem działania Boga pośród
swojego ludu. Sprawując sakramenty święte, sam się uświęca i
pomaga w uświęcaniu drugich.
Ta posługa przy dwóch stołach musi być jeszcze dopełniona posługą przy stole miłości. Kapłan jest powołany, aby
okazywać miłość każdemu człowiekowi, zwłaszcza znajdującemu się w potrzebie, i to zarówno duchowej, jak i cielesnej. Wiemy, że każdy chrześcijanin jest powołany do tego,
aby służyć, aby kochać i dzielić się sobą, ale jest to przede
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wszystkim szczególne zadanie każdego kapłana jako sługi
Miłości.
Pełniąc posługę słowa, sakramentów i miłości, kapłan jednoczy ludzi z Bogiem i ludzi między sobą. Staje się budowniczym królestwa Bożego w ludzkim sercu i w społeczności, której
posługuje, królestwa Chrystusa, które jest królestwem prawdy i
życia, królestwem świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości,
miłości i pokoju.
Drodzy bracia i siostry, do budowniczych królestwa Bożego
dołącza dziś nowy kapłan, wasz rodak, wasz parafianin.
Wypraszajmy mu niebieskie dary na tę nową drogę życia.
Drogi Księże Prymicj ancie, idź w dal kapłańskiego życia z
Bożym błogosławieństwem i z naszą modlitwą. Trwaj wiernie aż
do końca na służbie ludowi Bożemu. Może być tak, że im
bardziej będziesz zaangażowany w wypełnianie przypomnianych zadań, tym bardziej będą ci przeszkadzać wrogowie
Ewangelii, których nigdy nie brakuje. Znoś dzielnie wszystkie
przeciwności. Sił zawsze szukaj u Tego, który cię powołał. I
powtarzaj sobie często Pawłowe słowa: „Wszystko mogę w
Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Amen.
Kościół pw. św. Maurycego we Wrocławiu, prymicje
ks. Zdzisława Madeja, 27 maja 2001 r.
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IV. HOMILIE STANOWE
A. Homilie do kapłanów

Mądrość w kapłańskim życiu
Syr 4,11-19; Mk 9,38-40

1. Złudzenie ważności

Często wydaje się nam, że to, co robimy, robimy najlepiej.
Nie potrafimy uznać i dowartościować wysiłku drugich. Patrzymy na innych z góry. Jednocześnie zazdrościmy innym
osiągnięć. Niekiedy tych, którzy nie są przeciwko nam, uważamy za naszych wrogów. Sprawiamy wrażenie postawy sekciarskiej. Nie potrafimy dojrzeć u drugich dobra. Chrystus daje
nam dzisiaj w tej dziedzinie ważną dyrektywę: „Kto bowiem nie
jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9,40). Była to
odpowiedź Jezusa na postawę sekciarską Jego uczniów. Przy
okazji Chrystus pouczył, że wszelkie dobro pochodzi od Boga.
Każdy człowiek, który głosi prawdę i czyni dobro, ma jakieś
odniesienie do Boga.
2. Modlitwa wyrazem mądrości

W pierwszym czytaniu była mowa o mądrości. Jest to ważna
cnota dojrzałego człowieka. Świat różnie rozumie mądrość.
Można mówić o mądrości świata i o mądrości Bożej. Nam potrzebna jest mądrość Boża. Ta mądrość Boża wyraża się najpierw w modlitwie, w kontemplacji. U sióstr karmelitanek
musimy sobie przypomnieć, jak doniosłe miejsce ma w naszym
życiu modlitwa. To jest dopiero prawdziwa mądrość.
W listopadzie 1988 roku, w godzinach rannych udałem się
w odwiedziny do znajomego księdza, młodego proboszcza. Na
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plebani poinformowano mnie, że ksiądz jest jeszcze w kościele. Udałem się więc do kościoła. Pobieżnie spojrzałem, nikogo
nie zauważyłem. Wróciłem na plebanię i powiedziałem, że
kościół jest już pusty. Grzeczna pani odpowiedziała mi: proszę
księdza, tam gdzieś musi być ksiądz proboszcz. Jeszcze raz
skierowałem kroki do kościoła. Wszedłem głębiej do środka i
oto zauważyłem, że ksiądz kończy odprawiać Drogę krzyżową.
Usiadłem w ławce. Pomodliłem się. Gdy ksiądz skończył swoje
nabożeństwo, nie omieszkałem wypowiedzieć pod jego adresem
komplementu: to ksiądz jest bardzo pobożny, skoro w zwykły
dzień staje przy stacjach Drogi krzyżowej – tylko brać wzór.
Niewiele zastanawiając się, odpowiedział: Proszę księdza, bo to
jest tak: buduję Kościół i jak tak swoje problemy i kłopoty z rana
porozkładam przy poszczególnych stacjach Drogi krzyżowej, to
wtedy jakoś owe trudności szybciej znikają.
Kiedyś ks. kard. Karol Wojtyła odprawiał z młodzieżą w górach dzień skupienia. Wszedł z młodzieżą do schroniska czegoś
się napić. Czynili to w milczeniu. Turyści patrzyli i dziwili się:
Co za jedni, dlaczego oni nic nie mówią? Dzisiejszy świat
potrzebuje kontemplacji, modlitwy. Jesteśmy pełni uznania dla
sióstr karmelitanek, które stoją na straży wartości duchowych w
tym świecie.
3. Jan Paweł II uczy nas mądrości
Dokładnie za dziesięć dni stanie na polskiej ziemi Jan Paweł
II. Pielgrzymowanie po ziemi ojczystej rozpocznie od naszego miasta, od 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Wasza formacja seminaryjna, drodzy bracia neoprezbiterzy, odbywała się między czwartą i piątą pielgrzymką Papieża do Ojczyzny. Przyszliście do seminarium, gdy on pokazywał na polskiej ziemi wartość i piękno Dekalogu. Uczył nas
wtedy być mądrymi. Dziś także nas uczy bycia mądrymi. Sam
daje nam przykład prawdziwej mądrości. Tę mądrość życia
czerpie Jan Paweł II od Boga. Naśladujmy go. On nam został

196

dany przez Boga, abyśmy w jego stylu przeżywali nasze kapłaństwo.
Kaplica Sióstr Karmelitanek we Wrocławiu,
Msza św. prymicyjna kapłanów wyświęconych 17 maja 1997 r.,
21 maja 1997 r.

Powołani dla człowieka
Mdr 18,14-16; 19,6-9; Łk 18,1-8

1. Człowiek istotą niewystarczającą samej sobie

Zwykle refleksję homilijną do tekstu dzisiejszej ewangelii
skupiamy wokół tematu wytrwałej modlitwy, i to modlitwy
błagalnej. Spróbujmy jednak w dzisiejszej przypowieści wyszukać inny aspekt. Chrystus mówi o wdowie, która przychodziła natrętnie do sędziego z prośbą, by ją obronił przed przeciwnikiem. Ten szczegół wskazuje, że jesteśmy sobie nawzajem
potrzebni. Ta nasza zależność datuje się od początku naszego
życia. Dziecko potrzebuje matki, jej opieki. W wieku szkolnym
potrzebujemy wychowawców, nauczycieli. Jakże często
potrzebujemy lekarzy. Czasem udajemy się prośbą do radcy
prawnego, niekiedy do dyrektora, kierownika, żeby coś załatwić.
Jesteśmy przeto zdani na drugich. Sami szukamy często pomocy,
protekcji. My sami też bywamy o coś proszeni.
2. Bóg jest dla nas

Mówiąc o tym, chcemy sobie przypomnieć, że Tym, kto
jest ciągle do naszej dyspozycji, jest Bóg. On od początku był
dla człowieka. On z miłości do nas przysłał nam swego Syna.
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Tak często powtarzamy słowa: „On to dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia zstąpił z nieba”.
Czytany dziś fragment Księgi Mądrości mówi o tym zstąpieniu Boga do nas: „Gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a noc
w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe Słowo z
nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi” (Mdr 18,14).
Bóg jest zawsze dla nas. Chce, abyśmy Go prosili. Stąd
modlitwa błagalna jest tak bardzo ważna. Tylko ludzie o postawie egoistycznej nie proszą, albo proszą z wielkim trudem.
Ks. bp Józef Pazdur często przypomina, że z tym słowem proszę
jest nam tak do twarzy. Powinniśmy prosić Pana Boga przede
wszystkim o to, abyśmy umieli być dla człowieka, aby ci, którzy
szukają u nas pomocy, nie odchodzili bez duchowego czy
materialnego wsparcia.
3. Bądźmy dla Boga i człowieka
Wczoraj obchodziliśmy we Wrocławiu Święto Nauki. W kościele NSPJ przy pl. Grunwaldzkim została odprawiona Msza
św. za pracowników Politechniki Wrocławskiej i za całe środowisko akademickie naszego miasta. Rozważanie miała pani
rektor Anna Twardowska z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Powiedziała, że świat jest teatrem. Wszyscy jesteśmy na
scenie i gramy swoje role. Reżyser patrzy. Kiedyś nas na końcu z
wszystkiego oceni. Oceni nas z naszej modlitwy, ale oceni nas
przede wszystkim z naszego bycia dla człowieka.
Wieczorem odbyło się otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W czasie tego posiedzenia
została wręczona doroczna nagroda Kolegium, którą otrzymał
ks. Stanisław Orzechowski. Dlaczego akurat Orzech? Przecież
tyle osób we Wrocławiu zasługiwałoby na taką nagrodę. Prof.
Józef Łukaszewicz w wygłoszonej laudacji próbował uzasadnić decyzję Kolegium Rektorów. Ks. Orzechowski przyczynił
się do integracji wrocławskiego środowiska akademickiego
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przez bezinteresowną służbę człowiekowi, studentom. W swoim
słowie wygłoszonym bezpośrednio po otrzymaniu nagrody
Orzech rozbroił słuchaczy. Mówił o czytaniu książki – nie tej
drukowanej, ale tej żywej. Ona jest mądrzejsza, doskonalsza. Z
niej się można więcej nauczyć. Tą żywą księgą jest człowiek.
Kto czyta tę księgę z uwagą i miłością, nabywa mądrości,
ubogaca siebie i innych.
Ludzie dzisiaj są często poranieni, obolali. Niestety, rany te
otrzymują w rodzinie. Szukają pomocy. Trzeba ich otoczyć
ciepłem. Takie rany leczy się miłością. Żeby nas było na to stać,
trzeba być blisko Boga, szczególnie trzeba pozostawać w
zażyłości z Duchem Świętym.
Prośmy pokornie Pana o łaskę bezinteresownego służenia
ludziom.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, Dzień skupienia księży
neoprezbiterów, 15 listopada 1997 r.

Wdzięczność za przeciwności
2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42

1. Świat pełen przeciwieństw
Gdy przybliża się trzydziesta czwarta rocznica naszych
święceń kapłańskich, stajemy przed Bogiem, by na nowo dziękować za dar powołania i za dotychczasową posługę kapłańską.
Chcemy w tej Eucharystii wypowiedzieć trzy ważne słowa:
„dziękuję, przepraszam, proszę”.
W ogłoszonym słowie Bożym Chrystus przypomina nam,
że nasze posługiwanie dokonuje się w przeciwnościach: „A Ja
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wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce
prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz” (Mt
5,39-40).
Wilhelm Hegel, filozof niemiecki początku XIX wieku,
twierdził, że rozwój świata dokonuje się przez przeciwieństwa,
przez słynną triadę: teza – antyteza – synteza. Przeciwieństwa
zauważamy w przyrodzie: noc – dzień, zimno – ciepło, pogodnie
– słotnie, jasno – ciemno. W dziejach literatury, sztuki,
malarstwa, muzyki, filozofii zjawiały się po sobie przeciwieństwa.
2. Przeciwieństwa w życiu ludzkim

W naszym ludzkim życiu również natrafiamy na przeróżne
przeciwieństwa. „Raz na wozie, raz pod wozem” – jak mawiają
ludzie prości. Raz nas chwalą, innym razem nas ganią. Bywamy
zdrowi i nawiedzają nas choroby. Przeżywamy chwile uniesień,
zachwytu, zadowolenia, ale także niemało jest w naszym życiu
chwil przykrych, krytycznych, a nawet głębokich załamań.
Przeciwieństwa występowały w życiu samego Chrystusa. W
Jego działalności były chwile ludzkiego zachwytu i ostrej
krytyki. Po cudownym rozmnożeniu chleba chciano obwołać Go
królem, także po innych Jego cudownych czynach były słowa
aplauzu, entuzjazmu. Jednakże z czasem ujawniały się także
postawy dezaprobaty i odrzucenia. W ostatnim tygodniu życia
było entuzjastyczne „Hosanna” w czasie triumfalnego wjazdu do
Jerozolimy, a wkrótce potem było wielkopiątkowe „Ukrzyżuj!”.
3. Przeciwieństwa w życiu kapłańskim

W naszym kapłańskim życiu jest podobnie. Bywa tak, jak
to opisał dziś św. Paweł w czytanym fragmencie 2 Listu do
Koryntian: „Okazujemy się sługami Boga przez wszystko:
przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trud-
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nościach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i
umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy
Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i
moc Bożą. Przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny,
wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie.
Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby
nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako
ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,4-10).
Ten opis Apostoła pasuje także do nas. To przecież w naszym
życiu są podobne przeciwieństwa
Kard. Kazimierz Świątek z Białorusi (ur. 1914) w czasie
ostatniego pobytu we Wrocławiu (27 maja 2003 r.) opowiadał o
tym, jak to pod koniec pobytu na Syberii wezwano go na kolejne
przesłuchanie. Oficer przejrzał papiery i powiedział: „Jak ty tu
jeszcze żyjesz, już dawno powinieneś gnić w ziemi!”. „Ja wierzę
w Boga, to On mnie ochrania” – odpowiedział spokojnie. „Co to
jest za Bóg?” – zapytał oficer i zamyślił się. Po chwili
odpowiedział: „wy swobodny”. Więzień pokładający ufność w
Bogu, wyszedł na wolność. Kardynał dodał, że w życiu spotkało
go wiele cierpień, upokorzeń, ale były także chwile radosne,
zwycięskie. Gdy został biskupem, a potem kardynałem, ludzie
czekali na niego, by go zobaczyć z bliska.
Dziękujmy Bogu za kapłańską służbę i powierzmy dalszą
drogę naszego życia Bożej Opatrzności. Amen.
Kaplica Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu, Msza św. dla kapłanów
wyświęconych 21 czerwca 1969 r. (XXXIV rocznica święceń), 16
czerwca 2003 r.
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B. Homilie do sióstr zakonnych
Bóg wobec grzesznego człowieka
Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10

1. Skutki grzechu w człowieku
Mamy dzisiaj sposobność, by zastanowić się nad konsekwencjami nieposłuszeństwa Bogu, czyli nad skutkami grzechu.
Owe konsekwencje są ukazane w czytanym dziś na liturgii
fragmencie Księgi Rodzaju. Jakie są to konsekwencje? co powodują w nieposłusznym człowieku i co wyzwalają w Bogu?
Opowiadanie biblijne mówi o strachu i ukrywaniu się jako
skutkach widocznych u człowieka popełniającego grzech;
„Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się” (Rdz 3,10). Przekroczenie zakazu
Bożego, czyli popełnienie pierwszego grzechu, wprowadza
człowieka w sytuację strachu i lęku. Człowiek wie, że zranił
czyjąś wolę, że komuś powiedział „nie”. To nieposłuszeństwo
nakłania do ucieczki od kogoś, komu się było nieposłusznym.
Notoryczni grzesznicy wpadają w strach i oddalają się od Boga.
Nie chcą o Nim słyszeć. Czasem przestają chodzić do kościoła,
przestają się spowiadać, gdyż Bóg ich drażni, niepokoi. Po
prostu dla większego życiowego komfortu wolą trzymać się od
Boga z daleka.
Taka postawa może się przydarzyć i nam. Możemy niekiedy
dążyć do ukrywania się przed Bogiem, ukrywania naszych
czynów. Zwykle czyny niecne ukrywamy przed ludźmi, ale
także nie chcemy za wiele myśleć o tym, że nie podobają się one
Bogu.
Inną tendencją, związaną często z sytuacją człowieka grzeszącego człowieka, jest spychanie winy na kogoś innego.
„Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie,
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dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem»„ (Rdz 3,12). Z kolei
niewiasta, zapytana, dlaczego przekroczyła Boże prawo, wskazuje na szatana jako na kusiciela: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”
(Rdz 3,13b). Człowiek ma tendencję zrzucania winy na drugiego. Tak bywa w małżeństwie, tak bywa w różnych społecznościach. Tak może być i we wspólnotach zakonnych. Łatwo
nam przychodzi innych obwiniać za jakiś' niekorzystny stan
rzeczy. Bywa tak, że często winę zrzucamy na przełożonych.
2. Reakcja Pana Boga na grzech – wychowawcza kara

Bóg wymierza karę nieposłusznemu stworzeniu. Opowiadanie biblijne mówi o wymierzeniu kary wężowi, niewieście i
mężczyźnie. Konsekwencją grzechu u kobiety są jej trudy
związane z wydawaniem na świat i wychowaniem potomstwa.
Mężczyzna otrzymuje karę związaną z uprawą ziemi: „w trudzie
będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni
twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła [...]” (Rdz
3,17b-18a).
Następną konsekwencją grzechu było wypędzenie z ogrodu
Eden, co oznaczało podjęcie życia oddalonego od Boga,
pozbawionego Jego bliskości.
Pamiętajmy o tym, że zło będzie ukarane, że grzech niszczy
na samych.
3. Reakcja Pana Boga na grzech – przebaczenie i pomoc

Bóg przebacza grzech człowiekowi, co więcej, Bóg przychodzi człowiekowi ze swoją pomocą. „Bądź litościwy dla sług
Twoich!” (Ps 90,13) – prosił niegdyś mędrzec Pański. Bóg nie
tylko przebacza, ale także przychodzi nam z różnoraką pomocą.
Ewangeliczna scena o rozmnożeniu chleba potwierdza, że Bóg
zawsze jest hojny dla człowieka. Jest wrażliwy na potrzeby
ludzi. Przez tę ewangeliczną scenę chce nas uwrażliwić na
potrzeby człowieka. Świat nie może być nam obcy. Jesteśmy
powołani do służenia człowiekowi w potrzebie – na wzór Chrystusa. Nie mówmy, broń Boże, że od dawania są bogaci, my
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natomiast po ślubie ubóstwa możemy czuć się zwolnieni z pomagania drugim. Fatalny błąd. Mamy służyć potrzebującym.
Sposobów służenia mamy wiele.
Módlmy się w czasie tej Eucharystii o wierność Bogu we
wszystkim, o wolność od grzechu i o wrażliwość na potrzeby
drugich, gdyż „miłość zakrywa wiele grzechów” (1 P 4,8).
Amen.
Kaplica Sióstr Urszulanek we Wrocławiu, 13 lutego 1999 r.

Przestroga przed bożkami i wezwanie do
wrażliwości
1 Krl12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10

1. Bałwochwalstwo króla Jeroboama
Drogie siostry, historia przedstawiona w dzisiejszym pierwszym czytaniu jest bardzo pouczająca. Król izraelski Jerobo- am
zauważył, że jego poddani chodzą do świątyni składać ofiarę i
mogą z czasem zechcieć wrócić do jego rywala, króla judzkiego
Roboama. W trosce o swoją przyszłość zabronił podwładnym
chodzenia do świątyni w Jerozolimie. Sam zaś sporządził dwa
złote cielce i rozkazał składać im ofiary krwawe. Była to
wyraźna schizma i odejście od wiary w prawdziwego Boga
Izraela. Nie podobało się to wielu ludziom i Bogu. Jeroboam nie
potrafił zawrócić z tej złej drogi. Spotkała go za to sromotna
kara. Został usunięty z urzędu i zgładzony.
Na jego przykładzie potwierdziła się prawidłowość, że ludzie odchodzący od prawdziwego Boga sami siebie niszczą i idą
z czasem na zatracenie.
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2. Bożki dzisiejszego świata i człowieka

Historia Jeroboama jest ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi,
także dla nas. Niepokoimy się, że dziś ludzie też odchodzą od
wiary w prawdziwego Boga i wymyślają sobie bożków. Dla
jednym takim bożkiem jest pieniądz, zysk, bogacenie się. Dla
innych takim bożkiem staje się praca na działkach w niedzielę,
sport, polityka czy bardziej przyziemne sprawy, jak: seks,
alkohol, narkotyki, gry hazardowe. Ostatnio pojawiły się jeszcze
inne bożki, którym na imię handel w niedzielę, odwiedzanie
różnego rodzaju giełd itd.
Kościół ciągle ostrzega przed tymi bożkami i wskazuje na
prawdziwe wartości, które dla człowieka są źródłem szczęścia
już tu na ziemi. Taka naczelną wartością jest sam Bóg i Jego
ziemskie dzieło – Kościół.
Jako osoby duchowne, osoby życia konsekrowanego, jesteśmy powołani, by świat przekonywać do Pana Boga, by
pociągać do wiary, do życia według wskazań Ewangelii. Ludzie
będą nam wdzięczni za pomoc w doprowadzaniu ich do wiary w
prawdziwego Boga.
3. Nasze zadania

Warto pamiętać o tym ważnym zadaniu. Jest jeszcze inna,
odsłonięta dziś w liturgii i ważna dyrektywa moralna. Obraz
Jezusa rozmnażającego dla głodnych ludzi chleb jest dla nas
wezwaniem, abyśmy – za wzorem naszego Mistrza – byli wrażliwi na potrzeby drugich, abyśmy umieli się dzielić z potrzebującymi. Dzielenie nigdy nie zubaża, ale wzbogaca. Dar
wzbogaca w pierwszej kolejności dającego. Mądrzy ludzie
mówią, że nie ten jest bogaty, kto dużo posiada, ale ten, kto wiele
daje, kto się dzieli swoim mieniem. Sam Chrystus powiedział,
jak poucza św. Paweł: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu” (Dz 20,35b).
W ostatnich latach widzimy coraz dłuższe kolejki przed
furtami sióstr zakonnych, zwłaszcza przed domami zakonnymi, gdzie funkcjonują kuchnie dla ubogich, gdzie są wydawa205

ne ciepłe posiłki albo tylko kanapki. Trzeba pochwalić siostry,
które prowadzą taką działalność. Ludzie o tym nie zapomną.
Gdy widzą dobre serce sióstr, gdy doświadczają od nich opieki i
dobroci, to wierzą, że dotykają dobroci samego Boga.
Prośmy Chrystusa na tej Eucharystii, aby – tak jak kiedyś
wciągnął uczniów w rozdawnictwo chleba – i przez nas dzisiaj
chciał rozdawać swoją miłość i dobroć potrzebującym. Amen.
Kaplica Sióstr Urszulanek we Wrocławiu, 12 lutego 2000 r.

Przygody na drodze życia
Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10

1. Jesteśmy w drodze
„Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat
powstały, od wieku na wieki Ty jesteś Bogiem. [...] Bo tysiąc lat
w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby
straż nocna. Porywasz ich jak fala, stają się niby sen poranny, jak
trawa, co rośnie: rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem
więdnie i usycha. [...] Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli
mądrość serca” (Ps 90,2.4-6.12).
W słowach Psalmu 90, które śpiewaliśmy i czyniliśmy je
przedmiotem naszej medytacji, zawarta jest prawda o naszym
życiu. W kontekście naszego przemijania najpierw wyznajemy, że Bóg jest wieczny, bez początku i bez końca: „Zanim
góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od
wieku na wieki Ty jesteś Bogiem” (Ps 90,2). Bóg trwa, a my
tu na ziemi przemijamy. Zycie nasze posuwa się w jednym

206

kierunku – w kierunku wieczności. Jesteśmy w drodze. Droga
naszego życia zaczęła się pod sercem matki. Przebywaliśmy tam
przez dziewięć miesięcy. Teraz jesteśmy w łonie świata. Mamy
kiedyś odnaleźć się w łonie Boga. Wędrówkę przez łono ziemi
odmierzamy w latach i dniach. Na naszej drodze, którą idziemy,
znalazł się ostatnio próg stuleci i tysiącleci. Przedwczoraj zegar
życia ks. kard. Henryka, naszego metropolity, odmierzył liczbę
31 – trzydzieści jeden lat wędrowania przez ziemię jako biskup,
osiem zaś dni temu minęło dwadzieścia pięć lat wędrówki z
nami w pasterskiej roli metropolity wrocławskiego. Starzejemy
się w tym łonie świata. Jedno jest pewne, że droga za nami ciągle
się wydłuża, a przed nami skraca.
Gdy latem w czasie urlopu odwiedzamy nasze rodzinne stro11 y, gdy przybywamy w odwiedziny do miejsc i ludzi naszego
dzieciństwa, za każdym naszym przybyciem dowiadujemy się,
że niektórzy z naszych znajomych już dotarli do mety. Zmarła
sąsiadka, odszedł sąsiad, koleżanka, kolega zginęli w wypadku,
inni z grona naszych znajomych zmarli przedwcześnie. Czasem
pójdziemy na cmentarz, by przypomnieć sobie, że oni byli tutaj,
że wędrowali jakiś czas z nami. Widzimy coraz więcej ludzi
młodych, których już dokładnie nie znamy .
„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”
(Ps 90,12). Napełnijmy się na tej liturgii mądrością serca, która
pochodzi od samego Boga, która kryje się w Jego słowie. Słowo
Boże rzeczywiście napawa nasze serca mądrością. Tłumaczy
nam dzisiaj, skąd biorą się uciążliwości na drodze naszego życia.
2. Gorzkie owoce nieposłuszeństwa
Biorą się one przede wszystkim z nieposłuszeństwa Bogu.
Odsłonięta nam dziś biblijna scena raju jest bardzo pouczająca.
Biblijne opowiadanie mówi o strachu i ukrywaniu się jako
widocznych skutkach popełnionego grzechu. Przekroczenie
zakazu Bożego, czyli popełnienie pierwszego grzechu, wprowadziło człowieka w sytuację strachu i lęku. Człowiek uświa207

domił sobie, że zranił wolę Boga, że powiedział Mu „nie”. To
skłoniło go do ucieczki przed Bogiem. Strach, niepokój i lęk,
wyrzuty sumienia – to łatwo zauważalny skutek przekroczenia
Bożego prawa.
Trzeba też pamiętać – o czym mówi scena biblijna – że zło
zostaje ukarane. Bóg, owszem, przebacza nam grzechy, gdy za
nie żałujemy, ale pozostaje do wyrównania kara doczesna za
grzechy, którą – wedle nauki Kościoła – trzeba będzie odpokutować w czyśćcu. A więc przypominamy sobie dziś na
nowo, że na drodze naszego życia warto słuchać Boga. W świecie przedkłada się różne propozycje na udane życie. Pokusa
rajska, wzywająca do nieposłuszeństwa Bogu, odżyła dziś w
zachodnim liberalizmie, kiedy człowiekowi wmawia się, że sam
sobie powinien ustalać normy postępowania, że sam może
określać, co jest dobre, a co złe... Drogi nie trzeba poszukiwać.
Droga jest nam pokazana.
3. Chrystus naszym pokarmem w drodze
Ewangeliczna scena o rozmnożeniu chleba przypomina nam,
że Bóg troszczy się o nas, że staje się naszym pokarmem. Bóg
jest wrażliwy na nasze potrzeby. Udziela nam mocy. Ci ją
otrzymują, którzy wierzą, którzy uczestniczą w liturgii w
postawie wiary i miłości do Chrystusa.
Przez dzisiejszą ewangeliczną historię z rozmnożeniem
chleba Chrystus chce nas także uwrażliwić na potrzeby człowieka. Świat nie może być nam obcy. Jesteśmy powołani do
służenia człowiekowi w potrzebie – na wzór Chrystusa. Coraz
dłuższe kolejki ustawiają się przed furtami i bramami klasztornymi. Coraz więcej widać ich także przy furcie seminaryjnej.
Jest to może kłopotliwe, ale jakże ważne. Każde dobro wyświadczone jakoś się wraca, wzbogaca tych, którzy obdarowują.
W ostatnim numerze „Gościa Niedzielnego” zamieszczono wywiad z ks. biskupem Józefem Pazdurem. Ma on tytuł:
Nie chcę być biskupem w stanie spoczynku. Ostatnie pytanie
zadane ks. Biskupowi brzmiało: „Jakiego kapłana potrzeba nam
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w XXI wieku?”. Ks. Biskup senior odpowiedział: „Duszpasterz
musi być szczególnie wrażliwy na człowieka, szanować jego
godność, widzieć w nim ikonę Bożą. Powinien być gotowy do
ofiary misyjności Kościoła i umieć zrezygnować z wygód na
rzecz życia na pustyni. W XXI wieku potrzebujemy kapłana,
który kocha Boga nade wszystko, a człowieka pomimo wszystko
i jak samego siebie” . Słowa te dotyczą tym bardziej ludzi
konsekrowanych, także sióstr zakonnych. Wypraszajmy sobie w
tej Eucharystii z jednej strony permanentną przyjaźń z Bogiem, a
z drugiej autentyczną wrażliwość na człowieka. Wtedy nasza
droga, która wiedzie przez życie zakonne, będzie bogatsza,
bardziej radosna i szczęśliwa. „Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca. [...] I bądź litościwy dla sług
Twoich!” (Ps 90,12-13).
Kaplica Sióstr Urszulanek we Wrocławiu, 10 lutego 2001 r.

Modlitewne sprawozdania przed Panem
1 Krl3,4-13; Mk 6,30-34

1. Podobni do Apostołów
Drogie siostry, jesteśmy w naszym powołaniu podobni do
pierwszych uczniów. Powołał nas Bóg do istnienia, do życia,
obdarzył łaską dziecka Bożego. Powołał nas potem do szczególnej służby w Kościele. Obdarzył nas powołaniem zakonnym, kapłańskim. Jesteśmy obecnie w trakcie wypełniania
naszego powołania. Jesteśmy – używając języka samego Chrystusa – na żniwie Pańskim. Wypełniamy zleconą nam misję.
I oto mamy dziś na przykładzie Apostołów przypomniane, że
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z tej misji trzeba się rozliczać. Temu, który nas powołał i posłał,
trzeba zdawać sprawozdanie z naszego działania, z naszej pracy,
misji, tak jak to czynili piersi powołani i posłani.
Jesteśmy i powinniśmy być rzeczywiście podobni do Apostołów. Mamy obowiązek rozliczać się przed Panem. Jakie
formy winno przybierać to nasze rozliczanie?
2. Rodzaje naszych sprawozdań przed Panem
Wymieńmy główne sytuacje, w których podejmujemy rozliczanie się z naszej misji apostolskiej.
a. Codzienny rachunek sumienia

Jest to rozliczanie się z każdego dnia przed Bogiem ze swoich
zobowiązań, prac, decyzji, postanowień. Rachunek sumienia
zwykle łączymy z wieczorną modlitwą. Każda noc, która
nadchodzi, zapowiada nam śmierć, zaśnięcie na „sen wieczny”,
zaśnięcie na wieczność. Wyrażamy tę prawdę we Mszy Św., gdy
mówimy: „Pamiętaj także o naszych braciach, którzy zasnęli z
nadzieją zmartwychwstania” (II Modlitwa eucharystyczna).
Przed snem nocnym, gdy dzień odchodzi do historii naszego
życia, spoglądamy nań w świetle naszych zobowiązań przed
Bogiem, Kościołem, wspólnotą zakonną, drugim człowiekiem.
Uświadamiamy sobie przed Bogiem dobro i zło spełnione w danym dniu. Za dobro Bogu dziękujemy, za zło przepraszamy.
b. Rachunek sumienia przed sakramentem pojednania

W naszym życiu jesteśmy wezwani do częstej spowiedzi.
Mistrzowie życia wewnętrznego mówią: póki ksiądz, póki siostra zakonna się spowiada, wszystko jest do wygrania. W czasie
rachunku sumienia przypominamy sobie nie tylko nasze
grzechy, przewinienia, ale także przywołujemy na pamięć postanowienie, podjęte przy ostatniej spowiedzi: co sobie postanowiłam? czy o tym pamiętałam? na ile wykonałam moje zobowiązanie? w czym się poprawiłam? jakie grzechy wyznam w
sakramencie pojednania?
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c. Ocena naszego życia w czasie Dni skupienia

Dzień skupienia to okazja do oceny naszego życia z jakiegoś'
konkretnego okresu. Poznanie i ocena naszej przeszłości jest
bardzo ważna. Trafna ocena naszego postępowania pozwala na
wytyczenie odpowiedniej drogi na przyszłość. Dlatego
przeżywanie Dni skupienia łączymy zawsze z rewizją naszego
życia i sakramentem pokuty.
d. Ocena naszego życia w czasie dorocznych rekolekcji św.

Podobnie ma się rzecz z rekolekcjami. Są to dni dłuższego
skupienia, dni wejścia w siebie, czas zatrzymania się przed
Bogiem, czas oceny drogi, którą przebyliśmy, czas naszego
rozliczenia się przed Panem z naszej misji. Te nasze rekolekcyjne postanowienia są ważne. Dlatego na każdych rekolekcjach
trzeba sobie przypomnieć: nad czym pracowałam w ostatnim
roku mego życia, od ostatnich rekolekcji?
e. Końcowy rozrachunek przed Bogiem – sąd szczegółowy i

Sąd Ostateczny
Na końcu życia czeka nas końcowy rozrachunek. Mówią
ludzie, że człowiek w chwili śmierci widzi całe swoje życie jak
na dłoni. Czasem w agonii przedśmiertnej przywołuje mamę,
tatę, ludzi ze swego dzieciństwa. Tak nam winno zależeć, aby
ten końcowy rozrachunek był dla nas pomyślny, bo wtedy już
nie będzie można obiecać poprawy, bo czas zasługiwania będzie
już za nami.
3. Cisza przed Bogiem warunkiem dobrej modlitwy
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” (Mk 6,31) – powiedział kiedyś Chrystus do swoich
Apostołów, a dziś te słowa adresuje do nas. My także potrzebujemy odosobnienia. Z Bogiem najlepiej rozmawia się w
ciszy, na osobności. Nasze klasztory powinny być oazami
modlitwy, domami ciszy i skupienia. Klasztory i seminaria
duchowne to nie miejsca ciągłych zjazdów, spotkań, dyskusji,
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rozgwaru, hałasu. Owszem, spotkania i dyskusje są też potrzebne, ale o wiele więcej potrzebujemy chwil wyciszenia i kontemplacji. W dzisiejszym rozkrzyczanym świecie winniśmy
praktykować, zachowywać milczenie przed Bogiem. Jest to
bardzo ważny element naszego powołania i naszej udanej misji
apostolskiej.
To milczenie przed Bogiem może być modlitwą. Na modlitwie spotykamy dziś króla Salomona. Modlił się w postawie
pokory. Znał prawdę o sobie. Umiał Bogu powiedzieć: „jestem
bardzo młody i nie umiem rządzić” (1 Krl3,7). Salomon stanął
przed Bogiem z dobrą prośbą. Nie prosił dla siebie o długie życie
ani o bogactwa, ani o zgubę nieprzyjaciół, ani o sławę, ale
poprosił o mądre serce, o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych. Ta prośba spodobała się Bogu i została wysłuchana.
Prośmy na tej Eucharystii o dar dobrej modlitwy. W ciszy
serca powtórzmy dziś przed Chrystusem prośbę Apostołów:
„Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11, lb). Amen.
Kaplica Sióstr Urszulanek we Wrocławiu, 9 lutego 2002 r.

Złożę me śluby wobec Pana
Rdz 12,l-4a; Flp 3,9-14; J 15,9-17

1. Szczególna wymowa chwili
W rodzinie zakonnej sióstr św. Jadwigi przeżywamy dziś
szczególny dzień, dzień ślubów wieczystych trzech sióstr: s.
Marii Edyty, s. Marii Teresy i s. Marii Augustyny, oraz dzień
pierwszej profesji zakonnej dwóch sióstr: s. Marii Emanueli
i s. Marii Bernadety. Jest to szczególny dzień w życiu sióstr
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składających wieczystą profesję. Drogie Siostry Profeski, to jest
wasz dzień, to jest wasza szczególna chwila, chwila waszych
zaślubin z Chrystusem, z Kościołem i waszym zgromadzeniem
zakonnym. Można ją porównać ze święceniami kapłańskimi i z
zaślubinami małżeńskimi. W święceniach kapłańskich powołani
przez Chrystusa młodzieńcy poślubiają się Chrystusowi,
Kościołowi i konkretnej diecezji lub wspólnocie zakonnej. W
zaślubinach małżeńskich poślubiają się wzajemnie dwie osoby
przed Panem Bogiem na całe życie. Ślubują sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Wy, drogie
Siostry, poślubiacie się naszemu wspólnemu Oblubieńcowi –
Zbawicielowi świata i Odkupicielowi człowieka, Jezusowi
Chrystusowi.
Jest to dzień wielki i jasny dla rodziców sióstr, dla rodzeństwa. Jest to także dzień ważny dla całej wspólnoty zakonnej, bo
oto wspólnota wzbogaca się, powiększa o nowe siostry, które już
na zawsze, na całe życie pozostają we wspólnocie. Jest to znak,
że wspólnota żyje, owocuje.
Patrzymy dziś z wielką życzliwością i miłością na was, drogie
Siostry Profeski. Dziękujemy Bogu za was, za to, że was
powołał. Modlimy się o błogosławione życie we wspólnocie
zakonnej. To dla was jest dziś dzień pełnych zaślubin z Chrystusem, Kościołem i zgromadzeniem.
Patrząc dziś na was, modląc się dziś z wami i za was, musimy
popatrzeć na drogę życia, którą macie za sobą, i popatrzeć także
do przodu, w przyszłość, i zastanowić się, co będzie treścią
waszego dalszego życia we wspólnocie zakonnej.
2. Przebyta droga
Drogie Ssiostry, zostałyście powołane do życia zakonnego.
Zostałyście wezwane przez Chrystusa z waszych domów i
rodzin, od waszych rodziców. Są tu wasi rodzice, którzy was
urodzili i wychowali. Bardzo się cieszą. Może była jakaś chwila
żalu, że opuszczacie rodzinny dom. Wasze powołanie – jak
każde powołanie duchowe – jest darem Bożym. Bóg wybiera
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i wzywa, kogo chce. „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) – powiedział Chrystus.
To wasze powołanie otrzymałyście ze względu na drugich.
Jesteście powołane, by innym służyć. Wasze powołanie jest
połączone z rezygnacją. Idąc za głosem powołania, trzeba opuścić w jakimś sensie swój dom, swoją rodzinę, kraj swego dzieciństwa, młodości. Tak uczynił kiedyś Abraham, o którym słyszeliśmy. Opuścił ziemię rodzinną, by iść tam, dokąd kierował
go Bóg. Idąc do zakonu, do kapłaństwa rezygnuje się z założenia
rodziny, własnego domu. Wspólnota zakonna staje się drugim
domem rodzinnym, staje się drugą rodziną. Powołanie wiąże się
z powołaniem do jakiejś misji. Jest to zwykle misja modlitwy i
pracy, misja służby Bogu i ludziom. To powołanie
rozpoznałyście. Przez kilka lat zastanawiałyście się, czy naprawdę Chrystus was powołał. I oto dziś otrzymałyście odpowiedź, odpowiedź „tak” na wasze powołanie.
Oto, drogie Siostry, macie za sobą pierwszy etap życia zakonnego. Dzisiaj macie powiedzieć Bogu definitywne „tak” na
życie zakonne, na trwanie w waszym zgromadzeniu. Popatrzmy
teraz, jaka droga ściele się przed wami.
3. Droga do przebycia
Wasze życie, które macie przed sobą, winno się toczyć drogą
rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jest to
naśladowanie samego Chrystusa. Macie to czynić w miłości, w
stylu św. Pawła, który powiedział: „Wszystko uznaję za stratę ze
względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa,
mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to
za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa” (Flp 3,8- -9).
Przypatrzmy się nieco tej drodze.
a. Droga ewangelicznej czystości
Chrystus, który nas powołał, był bezżenny. Już od początku otoczył się ludźmi czystymi. Urodził się z Niepokalanej
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Matki, poddał się opiece czystego Józefa. Uczynił umiłowanym
uczniem dziewiczego Jana. Dziewiczemu Janowi oddał swoją
Matkę. Jezus nie przyprowadził do domu swej Matki żadnej
dziewczyny. Kochał wszystkich, wszystkim służył. Uważał
wszystkich za swoją rodzinę: „Oto moja matka i moi bracia” (Mt
12,49).
Czystość jest darem Bożym, ale jest i zadaniem – zadaniem
trudnym do wypełnienia. Czystość jest dziś atakowana. Owocem
czystości jest dyspozycyjność, otwarcie się na potrzebujących.
Czystość jest ozdobą Kościoła. Czystość jest oparciem dla
młodych ludzi, którzy czasem mają w tej dziedzinie trudności.
Ci ludzie mogą powiedzieć: jest możliwe opanowanie popędu.
b. Droga ewangelicznego ubóstwa
Ubóstwo nie było i nie jest popularne w szerokich kręgach
ludzi. Dlaczego? Dlatego, bo człowiek z natury jest chciwcem,
jest nastawiony na posiadanie. Ta tendencja do posiadania
ujawnia się już u małych dzieci. Dziecko chętnie zagarnia
wszystko dla siebie. Jeśli ta wpisana od urodzenia chciwość nie
jest leczona, to może przybrać potem wielkie rozmiary.
Chciwość nieleczona prowadzi do zła. Iluż to ludzi dla pieniędzy
popełniło nawet zabójstwa. Za pieniądze Judasz wydał Jezusa.
Za pieniądze człowiek strzelał do Papieża na placu św. Piotra w
Rzymie. Ogromne sumy pieniędzy wydano w dziejach na walkę
z Bogiem.
W ten świat nastawiony na pieniądz wszedł Syn Boży. Przestrzegał ludzi przed bogactwem. Chrystus ludzkim zapędom do
bogactwa przeciwstawiał świat wartości duchowych. „Nie
gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i
gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby
w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie
włamują się i nie kradną” (Mt 6,19-20). Chrystus sam to
realizował. Mówił: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł
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położyć” (Mt 8,20). Jezus był ubogi, aby nas swoim ubóstwem
ubogacić. Takiej postawy żąda od tych, których powołuje. Świat
stawia na biznes, na pieniądz. Naszym ubogim życiem pokazujemy światu, że są inne wartości.
c. Droga ewangelicznego posłuszeństwa
Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć
krzyżowa. Człowiek z natury jest buntownikiem. Dziś panuje
jakiś obłęd wokół pojęcia wolności. Propaguje się wolność od
wszystkiego, wolność od zobowiązań, od prawa. Ośmiesza się
posłuszeństwo. A przecież posłuszeństwo jest dobrze wykorzystaną wolnością. Jesteśmy po to posłuszni, aby być wolni.
Przez posłuszeństwo Chrystus nas odkupił. Przez posłuszeństwo
Bogu zasługujemy na zbawienie, wygrywamy życie doczesne i
wieczne. Nikt nie żałował, że był Bogu posłuszny.
W takim oto duchu, w takiej postawie winno toczyć się wasze
życie, drogie Siostry Profeski. Modlimy się dziś za was! Modlą
się wasi rodzice. Modlimy się wszyscy, aby Pan swoją mocą
ubogacał wasze życie zakonne, by uczynił je owocnym.
Modlimy się o wytrwanie, o wierne i radosne niesienie codziennych krzyży. Te krzyże na pewno będą. Wasze życie nie może
być bez krzyża, nie może być inne od życia Tego, który was
powołał. Niech Matka Boża, wierna Służebnica Pańska, ma was
w swojej opiece. Niech was wspiera swoim wstawiennictwem
św. Jadwiga, patronka waszego zgromadzenia. Amen.
Kaplica Sióstr Jadwiżanek we Wrocławiu, uroczystość wieczystej profesji
zakonnej s. Marii Edyty, s. Marii Teresy i s. Marii Augustyny, oraz pierwszej
profesji zakonnej S. Marii Emanueli i s. Marii Bernadety, 14 sierpnia 2002 r .
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Wiara pomimo doświadczeń
Hbr 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6

1. Czynniki utrudniające wiarę

Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas do synagogi w Nazarecie.
Jezus odwiedza swoje rodzinne miasto. Podejmuje nauczanie w
synagodze. Miejscowi słuchacze słuchają Go jednak z
niedowierzaniem. Powątpiewają o Jego wielkości. Jezus
wypowiada żal: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich
krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”
(Mk 6,4). Ewangelista pod koniec dodaje: „Dziwił się też ich
niedowiarstwu” (Mk 6,6). Możemy łatwo wskazać na źródła
owego niedowiarstwa. Pierwszym z nich była z pewnością
pycha, poczucie samowystarczalności. Ludzie pyszni, przekonani o swojej ważności i wielkości, mają zawsze kłopoty z
wiarą.
Drugą przeszkodą w kształtowaniu wiary może być fakt
cierpienia w świecie, zwłaszcza cierpienia, które dotyka ludzi
dobrych i uczciwych. Niektórzy w takiej sytuacji pytają, jak to
pogodzić z dobrocią Boga. A jednak Boża strategia jest inna od
naszej, ludzkiej. Potwierdzenie tego znajdujemy w dzisiejszym
pierwszym czytaniu.
2. Cierpienie wyrazem miłości

Przez dzisiejszy fragment Listu do Hebrajczyków Bóg przypomina nam, że Jego karanie jest wyrazem miłości: „Synu mój,
nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię
doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karci, chłoszcze zaś
każdego, którego za syna przyjmuje” (Hbr 12,5b-6).
Warto pamiętać o tej Bożej pedagogii. Jest ona dla nas mało
zrozumiała, ale rzecz w tym, abyśmy zawierzyli Bogu i traktowali nasze trudne doświadczenia jako wyraz miłości Pana
Boga do nas, jako wielką szansę zdobycia większego dobra.
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A że tak to jest, mówi nam o tym dalszy fragment tego listu:
„Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne,
potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon
sprawiedliwości” (Hbr 12,11).
Warto przeto pamiętać o tym Bożym zapewnieniu.
3. Więcej dziękować – mniej narzekać
Drogie Siostry, jesteśmy dziś świadkami powszechnego
narzekania wśród ludzi. Narzekamy na rząd, na sejm, na trudne
warunki życia. Narzekamy na młodzież, narzekamy na choroby,
na dolegliwości. W odpowiedzi na dzisiejsze słowo Boże
podejmijmy postawę nie narzekania, ale dziękowania. Naprawdę
mamy Panu Bogu za co dziękować. Uczmy też takiej postawy
naszych podopiecznych. W tej intencji także skierujmy dziś do
Pana Boga naszą modlitwę. Amen.
Kaplica Sióstr Maryi Niepokalanej (Marianek), Wroclaw-Zerniki, 5 lutego 2003 r.

Wytrwałość w modlitwie i
radykalizm ewangeliczny
Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22

1. Zdani na drugich
Jednym z częstych doświadczeń naszego codziennego życia
jest doświadczenie różnych ograniczeń. Okazuje się, że człowiek nie jest samowystarczalny. Jest zdany na drugich. Stąd
też kieruje do nich od czasu do czasu różne prośby. Proszenie
jest wyrazem naszego ograniczenia, niekiedy nawet naszej bez-

218

silności, naszej zależności od drugich, a przede wszystkim od
Pana Boga. Jeżeli prosimy kogoś o coś, to jakbyśmy uznawali
jego moc, jego kompetencję i zarazem oznajmiali, że sami nie
możemy wszystkiego osiągnąć. W kierowanej prośbie okazujemy więc komuś uznanie. I przeciwnie: jeśli nigdy o nic nie
prosimy, to dajemy do zrozumienia, że nikogo nie potrzebujemy.
Można powiedzieć, że proszenie jest wyrazem naszej miłości
do drugiego człowieka czy też do samego Pana Boga. Po prostu
kto nie prosi, nie kocha; kto nie prosi, nie pozbył się jeszcze
miłości własnej, kto nie prosi, żyje często w zafałszowaniu.
Przykład wielkiego proszenia znajdujemy dziś w lekturze
pierwszego czytania.
2. Wytrwałość w proszeniu Pana Boga
Z pewnością zostaliśmy urzeczeni postawą Abrahama. Nie
prosił dla siebie. Prosił dla drugich, prosił o ocalenie niesprawiedliwych ze względu na sprawiedliwych. Modlitewna rozmowa Abrahama z Bogiem miała postać targowania się. Bóg za
każdym razem ustępował i obiecywał nie zniszczyć Sodomy i
Gomory nawet ze względu na tylko dziesięciu sprawiedliwych.
Wiemy z dalszych kart Pisma Świętego, że nawet tych dziesięciu
nie znalazło się w tych miastach, dlatego zostały one zniszczone.
Żyjemy w epoce, która w dużej mierze jest wyziębiona
z modlitwy. Jest dziś wiele okoliczności, które utrudniają
współczesnemu człowiekowi nawiązywanie kontaktu z Bogiem. Są też przeszkody w kultywowaniu modlitwy błagalnej.
Wielkie zdobycze techniki i nauki odwracają uwagę niektórych od Pana Boga i podsuwają pokusę, by żywić przekonanie, że bez Boga możemy sobie tu na ziemi poradzić. Zresztą w
niektórych środowiskach lansuje się hasła w rodzaju: „żyjmy
tak, jakby Boga nie było”. Chwile opamiętania czasem przychodzą dopiero wtedy, gdy wydarzy się jakaś wielka katastro-
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fa czy jakieś wielkie nieszczęście. Wtedy dopiero niektórzy
sobie przypominają, że jest jeszcze Bóg.
Nie wstydźmy się przeto być przed Bogiem żebrakami. To
nam nigdy nie ubliża i nas nie pomniejsza. Z modlitwą błagalną
jest nam do twarzy. Dlatego powracajmy ciągle na nowo do
modlitwy, także tej błagalnej.
3. Jezus na pierwszym miejscu
Oprócz wezwania do wytrwałej modlitwy jesteśmy także dziś
wezwani do bezwarunkowego pójścia za Chrystusem. Jezus w
spotkaniu z kimś, kto chciał za Nim pójść, ale najpierw chciał
pogrzebać swego ojca, powiedział radykalnie: „Pójdź za Mną, a
zostaw umarłym grzebanie ich umarłych” (Mt 8,22).
Jako siostry zakonne, jako kapłani jesteśmy powołani przez
Chrystusa. Czasem się ociągamy z naszą jednoznaczną odpowiedzią na Jego wezwanie. W sprawach królestwa Bożego
Chrystus nie znał kompromisu. My także w sprawach dotyczących Pana Boga i naszego powołania nie powinniśmy stosować uników i kompromisów. Jako powołanych winien nas
znamionować radykalizm ewangeliczny. Módlmy się dziś o taką
postawę. Amen.
Kaplica Sióstr Maryi Niepokalanej (Marianek), Wrocław-Żerniki, 30 czerwca
2003 r.
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Z wiarą, uwielbieniem i radością przed
Bogiem
1P 4,8-11 ;Łk 1,39-56

1. Maryja wzorem wiary

W dzisiejszej liturgii Maryja ukazana jest nam w tajemnicy
nawiedzenia swojej krewnej Elżbiety. Tutaj została pozdrowiona: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. [...] Błogosławiona, która uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,42.45).
Maryja jest ukazana jako błogosławiona między niewiastami,
jako Niewiasta zawierzenia. Ta wiara wyniosła Ją na wyżyny.
Wiara nigdy nie pomniejsza człowieka, ale go wynosi. Wiara
wynosi także nas. Dlatego mówimy, że warto wierzyć, że warto
wypełniać słowa, które pochodzą od Pana.
Kto autentycznie wierzy, ten przynosi piękne owoce: w
przyjaźni, w miłości indywidualnej i społecznej.
2. Maryja wzorem wielbienia Boga

Maryja miała głębokie przekonanie, że wszystko zawdzięcza
Bogu. Owa świadomość pogłębiła się w Niej po Zwiastowaniu,
gdy dowiedziała się, że została wybrana na matkę Mesjasza.
Dlatego w czasie nawiedzenia św. Elżbiety wypowiedziała
hymn uwielbienia, zwany Magnificat. Zaczyna się on od słów:
„Wielbi dusza moja Pana”..., czy w innym tłumaczeniu:
„Uwielbiaj, duszo moja, chwalę Pana mego, chwal Boga
Stworzyciela tak bardzo dobrego”.
Maryja miała szczególny motyw wielbienia Boga. Została
powołana na matkę Słowa Wcielonego. My także posiadamy
wiele motywów, by wielbić Boga, by głosić Jego chwałę. Bogu
zawdzięczamy przede wszystkim nasze zaistnienie. Mogło nas
nie być, a jesteśmy. Jesteśmy, bo chciał nas mieć Bóg. Umiej-
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my Mu za to dziękować i nieustannie Go za to wielbić. Bogu
zawdzięczamy nasze powołanie zakonne i kapłańskie. To
wszystko winno nas usposabiać do wielbienia Boga, do głoszenia Jego chwały.
W naszym działaniu czasem przychodzi pokusa, by zabiegać o własną chwałę. Ilekroć ulegamy tej pokusie, tylekroć
przegrywamy. Zawsze winniśmy zabiegać o chwałę Boga.
We wszystkim, co czynimy, szukajmy zatem chwały Boga.
W każdym naszym czynie, w każdej decyzji winno być zawarte
pragnienie szukania chwały Bożej. Przypomniał nam dziś
0 tym św. Piotr w pierwszym czytaniu: „Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był wielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1 P 4,11b). W
tym kontekście warto też przypomnieć słowa św. Pawła: „Czy
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na
chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). Zatem całym naszym
życiem powinniśmy wielbić Boga. Całe nasze życie winno być
piękną pieśnią śpiewaną na chwałę Boga. Bóg kocha
1 nagradza ludzi, którzy tu na ziemi pomnażają Jego chwałę.
Pamiętajmy o tym.
Warto też pamiętać, że autentyczna chwała niesiona Bogu
opromienia także człowieka, który ją głosi. Prawdziwa chwała
człowieka leży w oddawaniu chwały Bogu.
Troszczmy się także o chwałę naszych bliźnich. Postępujmy
tak, by w naszym towarzystwie wszyscy czuli się dobrze. Nie
krytykujmy bezmyślnie. Nie zazdrośćmy innym. Nie pomniejszajmy ich zasług. Umiejmy się cieszyć cudzym sukcesem,
osiągnięciem.
3. Maryja wzorem radości
Zwróćmy jeszcze uwagę na drugi werset modlitwy Maryi:
Są tam słowa: „i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”
(Łk 1,47). Wielcy przyjaciele Boga, na czele z Maryją, byli
ludźmi wewnętrznej radości. Ta ich radość wypływała z doświadczania Pana Boga, z czystego serca i czynienia dobra
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drugim. Nie można być autentycznie radosnym bez więzi wewnętrznej z Panem Bogiem. Nie ma też autentycznej radości w
człowieku wypełnionym grzechami. Nie zamieszka radość w
człowieku czyniącym zło.
W Księdze Izajasza czytamy słowa: „Ogromnie się weselę w
Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo przyodział mnie
w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości”
(Iz 61,10). Przyodzianie w szaty zbawienia to tyle, co przyjęcie
Bożego miłosierdzia, dostąpienie odpuszczenia grzechów.
Zatem autentyczna radość wyrasta z czystego serca. Ludzie z
obciążonym sumieniem nie mogą być wewnętrznie radośni.
Najgłębszym motywem starania się o radość jest to, że sam
Bóg jest radością i szczęściem. Radością swoją chce się z nami
dzielić w wieczności. Stworzeni jesteśmy dla radości wiecznej.
Bóg wlał w nas pragnienie radości, którego na ziemi nie możemy
w pełni zaspokoić.
Za przyczyną Maryi módlmy się na tej Eucharystii o pogłębienie naszej wiary, o czynienie wszystkiego na większą
chwałę Pana Boga i o pomnożenie naszej duchowej radości.
Amen.
Kaplica Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Wrocławiu, Wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej, 2 lipca 2003 r.
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B. Homilie do alumnów
Przestrogi i wskazania inauguracyjne
Ef4,7-16;Łk 13,1-9

1. Ludzkie przestrogi i upomnienia
Rozpocznijmy naszą refleksję homilijną od stwierdzenia, że
jednym z ważnych elementów ludzkiego życia są przestrogi i
upomnienia. Funkcjonują one przede wszystkim w wychowaniu
młodego pokolenia, chociaż nie tylko. Są kierowane do
adresatów zazwyczaj przez przyjaciół, chociaż czasem pochodzą
też od ludzi nieżyczliwych. Przestróg udziela się zazwyczaj
przed podjęciem jakichś czynów, przestrzega się przed
grożącym niebezpieczeństwem. Z upomnieniami mamy do
czynienia w trakcie spełniania złych czynów lub też po ich
spełnieniu. Dobrzy, odpowiedzialni rodzice, nauczyciele, wychowawcy upominają swoje dzieci, swoich uczniów, wychowanków, jeśli ci czynią jakieś zło. Przestrzegają ich przed
zgubnymi konsekwencjami, następstwami złego życia. Dobra
matka czy ojciec przestrzega swoją córkę, swojego syna przed
wyborem niewłaściwego kierunku studiów, przez poślubieniem
wątpliwego, nierokującego na udane wspólne życie kandydata
do małżeństwa, przestrzega przed złym towarzystwem.
Zdarzają się także przestrogi w życiu narodowym. Ileż to razy
nasz episkopat przestrzegał w przeszłości i obecnie władze
komunistyczne i postkumunistyczne przed ich zgubną polityką
wobec Kościoła, wobec narodu, wobec rodziny, wobec życia
poczętego. Są także przestrogi w innych dziedzinach życia, np.
w sektorze komunikacji.
Kiedy ogromny, luksusowy statek „Titanic” wyruszał w 1912
roku w swój pierwszy rejs do Nowego Jorku, nikt nie
przypuszczał, że będzie to jego ostatni rejs, rejs do krainy śmier224

ci. W dzień poprzedzający katastrofę kapitan został powiadomiony o niebezpiecznych pływających górach lodowych. Jednakże ze złością odrzucił przestrogę. Kilka godzin później nastąpiło zderzenie z ogromną górą lodową i „Titanic” zaczął
tonąć. Ocean pochłonął okręt i tysiąc pięciuset pasażerów.
Przestrogi i upomnienia są zwykle udzielane w imię ochrony
przed złem, w imię zyskania jakiegoś dobra.
W kontekście dzisiejszej liturgii słowa chcemy sobie uświadomić to, że Tym, kto daje nam przestrogi i upomnienia, jest
także sam Bóg. Te Boże przestrogi i upomnienia są bardzo
ważne. Bóg bowiem zna się najlepiej na życiu, zna najlepiej
prawdziwe dobro człowieka. Jego przestrogi i upomnienia są
błogosławieństwem dla człowieka. Bóg przekazał nam je i
często nam je przypomina przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
2. Przestrogi Chrystusa
Chrystus w Ewangelii dzisiejszego sobotniego dnia maryjnego interpretuje dwa tragiczne wydarzenia: pierwsze spowodowane decyzją Piłata, który – stosując represje polityczne
wobec żydowskich zelotów pragnących obalić rzymską władzę
– doprowadził do ich masakry. Drugie wydarzenie, zupełnie
przypadkowe, to zawalenie się wieży w Siloe, pod którą zginęło
osiemnaście osób. Chrystus wyjaśnia, że ci, którzy zginęli, wcale
nie byli większymi grzesznikami od tych, których takie
nieszczęście ominęło. To stwierdzenie dało Chrystusowi okazję
do skierowania upomnienia: „lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3).
Słowa te adresowane są dziś do każdego z nas. Wszyscy
jesteśmy wezwani do nawrócenia, czy też – lepiej powiedzieć –
do ciągłego nawracania się, obojętnie, kim jesteśmy i jaką
funkcję pełnimy. Wszyscy mamy się z czego nawracać, by
drzewo naszego życia wydało więcej dobrych owoców.
Nasze nawracanie się to proces bardzo złożony. Zwróćmy
w tej chwili uwagę jedynie na ważny element naszego nawra225

cania się, jakim jest uczenie się panowania nad sobą po to, by
stawać się bardziej dyspozycyjnym dla drugich, dla Kościoła.
3. Nasze zadania na nowy rok akademicki
Drodzy bracia klerycy! Oto pod wpływem głosu samego
Chrystusa znaleźliście się tu, w Henrykowie. Wybraliście
szczególną uczelnię, której na imię Seminarium Duchowne
złączone z Papieskim Wydziałem Teologicznym. Gdy dzisiaj
stoimy z wami na progu waszych studiów i waszej formacji,
możemy popatrzeć już na cel, który macie osiągnąć u kresu
waszej drogi przez tę uczelnię. Macie w przyszłości zostać
kapłanami, duszpasterzami. Macie stać się w przyszłości
przewodnikami ludzi, kierownikami ludzkich sumień,
pasterzami ludzkich serc i umysłów. Jak to osiągnąć? Co
będziecie robić na tej uczelni przez sześć lat? Odbędziecie na tej
uczelni studia filozoficzno-teologiczne. Przed wami tak wiele
godzin wykładów, wiele godzin prywatnego studium, przed
wami ponad sto dwadzieścia egzaminów, włącznie z ostatnim
egzaminem magisterskim. Ale, drodzy bracia, przed wami także
ważny czas zdobywania świętości, rzeźbienia charakterów,
upodabniania się do Tego, który was powołał.
Na początku waszej drogi przez seminarium i przez Papieski
Fakultet chcemy wam powiedzieć, że przygotowując się do
przyszłej służby kapłańskiej, przysposabiając się do przyszłego
kierowania ludzkimi sumieniami, musicie nabyć sprawności
kierowania samymi sobą. Na początku waszej drogi chcemy
wam uświadomić ważne stwierdzenie, które Ojciec św. Jan
Paweł II wielokrotnie przypomina. Stwierdzenie to brzmi następująco: tylko ten może stawać się darem dla drugiego człowieka, tylko ten może autentycznie służyć drugiemu człowiekowi, kto jest panem samego siebie, kto potrafi sobą kierować, kto nie jest niewolnikiem własnych grzechów, własnych
słabości. Musicie przeto pozbywać się owej tendencji, która
ujawnia się w każdym człowieku, by rządzić drugimi, by nad
drugimi panować, by drugich sobą zniewalać. Trzeba stawać
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się panem siebie samego. Mówiąc językiem Osoby i czynu kard.
Wojtyły, trzeba sobie panować, siebie samego posiadać, by
stawać się dyspozycyjnym dla drugich, by stawać się darem w
służbie bliźnim. Ten aspekt pracy seminaryjnej jest bardzo
ważny. Ten wycinek pracy ma się potem wydłużyć na życie
kapłańskie. Wiedzą o tym obecni tu księża, wiedzą o tym i wasi
rodzice. Wiedzą, że droga Ewangelii to droga panowania nad
sobą i służenia drugim, a nie droga panowania nad drugimi i
służenia samemu sobie.
Drodzy bracia, będziemy się modlić w tej Eucharystii pod
przewodnictwem Księdza Kardynała, z waszymi rodzicami,
waszymi księżmi proboszczami i ze wszystkimi tu obecnymi,
abyście w seminarium czuli się dobrze, abyście pokochali ten
dom, seminarium w Henrykowie, a potem we Wrocławiu, abyście pokochali życie duchowe, wewnętrzne, abyście pokochali
książkę teologiczną, ascetyczną, abyście w pięknym stylu szli do
kapłaństwa. Wy zaś módlcie się także za nas, abyśmy jako wasi
wychowawcy, wykładowcy, przewodnicy dobrze wam służyli,
abyśmy wszyscy przynosili obfite owoce naszego życia, by
Chrystus jak ten ogrodnik znajdował na drzewie naszego życia –
w każdym czasie – dorodne owoce. Amen.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Henrykowie, uroczystość poświęcenia i
nałożenia tunik dla alumnów I roku, 26 października 1996 r.
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Eucharystia znakiem Bożego nawiedzenia
Ap 5,1-10; Łk 19,41-44

1. Wychyleni w przyszłość
Dramat naszego ziemskiego bytowania, życie świata i Kościoła rozgrywa się ciągle między przeszłością i przyszłością.
Wracamy do przeszłości, by rozpoznać, jakimi drogami Pan Bóg
prowadził ludzi, by budować się postawą świętych Kościoła,
postawą bohaterów narodowych. Wracamy do historii, by nie
popełniać błędów, które popełnili nasi poprzednicy.
W nauce i kulturze, w gospodarce i polityce także wybiegamy
w przyszłość. Próbujemy prognozować, przewidywać, żeby
lepiej urządzić przyszłość. Umiejętność trafnego przewidywania
rozstrzyga niejednokrotnie o sukcesie w gospodarce, w polityce,
w nauce. Interesuje nas także przyszły los różnych instytucji,
narodów, nas samych. Jesteśmy po prostu ciekawi przyszłości,
wyglądamy, marzymy o lepszej przyszłości. Stąd też wielkim
powodzeniem cieszą się różne przepowiednie, odgadywanie
tego, co ma nastąpić. Wiemy, że Juliusz Słowacki
przepowiedział w XIX wieku papieża Słowianina. Słyszeliśmy o
trzeciej tajemnicy fatimskiej, dotyczącej przyszłości świata i
Kościoła. Jesteśmy ciekawi, czy spełnią się przewidywania
ludowych wróżbitów, czy też różnych prognostyków.
Wychylenie w przyszłość także odbywa się w Kościele.
Kościół jednakże w swoim patrzeniu w przyszłość sięga najdalej, sięga aż ku wieczności. W tym wybieganiu w przyszłość
kieruje się słowem Chrystusa. Wizja czasów ostatecznych znamionuje liturgię kończącego się roku kościelnego. Każdego
roku, u kresu jesiennego czasu, gdy w przyrodzie bledną ostatnie znaki życia, słowo Boże w liturgii rysuje nam perspektywę końca świata, powtórnego przyjścia Chrystusa i życia
wiecznego. Tak też jest i dziś, tu wśród nas. Chrystus zapowiada zburzenie Jerozolimy. Tę zapowiedź wygłasza w kon-

228

tekście zapowiedzi końca świata, by przekonać wszystkich, że
tak jak spełniła się pierwsza Jego zapowiedź dotycząca zburzenia miasta, tak i ta druga, dotycząca końca świata, na pewno
się spełni.
2. Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
W przypomnianej zapowiedzi można wyróżnić trzy elementy: płacz Jezusa, zapowiedź zniszczenia Jerozolimy, powód jej
zniszczenia.
a. Płacz Jezusa
Jezus rzadko płakał. Ewangelia ukazuje Go płaczącego w
dwóch sytuacjach: nad grobem Łazarza i nad Jerozolimą.
Pierwszy płacz był płaczem miłości, przyjaźni, był bólem w obliczu śmierci przyjaciela. Drugi płacz – to płacz żalu, że miasto
nie nawróciło się, to płacz nad zaślepionym i zbuntowanym
narodem.
Płaczący Jezus solidaryzuje się z każdym płaczącym człowiekiem, potwierdza i jakoś usprawiedliwia wszelki ziemski
płacz. Tak jak płacz Chrystusa miał wielką wymowę, tak płacz
każdego człowieka też ma jakąś wymowę, jest jakimś przesłaniem. Dziecko płaczące oznajmia, że coś go boli albo że czegoś
chce. Człowiek dorosły, który płacze, ogłasza także jakiś ból, żal
lub jakieś doznane szczęście.
Widzieliśmy już nieraz płaczących ludzi: na pogrzebie, w
szpitalu, przy pożegnaniach. Przypomnij sobie twoją matkę, jak
płakała. Widzisz może czasem łzy w jej oczach, gdy wyjeżdżasz
na dłużej z domu, widziałeś jej łzy, gdy stało ci się jakieś
nieszczęście, gdy bardzo chciała ci pomóc, jak zachorowałeś.
Pojawi się może w jej oku łza, gdy cię zobaczy, jak będziesz
leżał przed Bogiem w czasie święceń diakonatu i pre- zbiteratu.
Załamie się jej głos i pojawi się łza, gdy cię będzie błogosławić,
jak pójdziesz po raz pierwszy do ołtarza. A może także już
płakała nad tobą, gdy cię upominała, gdy nie chciałeś jej
posłuchać, gdy stawiałeś na swoim.
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Jakkolwiek było i będzie, trzeba pamiętać, że każdy ludzki
płacz jest mową do nas, także ten przychodzący z daleka, który
oglądamy na ekranach telewizorów. Ludzkiego płaczu nie wolno
lekceważyć. Trzeba nam odpowiadać współczuciem, modlitwą,
a niekiedy radykalną zmianą postępowania.
b. Zapowiedź zniszczenia miasta

Wróćmy jednak do Jezusa płaczącego nad miastem. Zbawiciel zapowiada zburzenie Jerozolimy, tego miasta, które tak
bardzo ukochał. To w tym mieście czterdziestego dnia po narodzeniu został przedstawiony w świątyni Panu. I już wtedy
ogłoszono, że będzie światłem na oświecenie pogan, będzie
znakiem sprzeciwu, będzie przeznaczony na powstanie i upadek
wielu (por. Lk 2,32.34). Do tego miasta co roku przychodził z
Nazaretu z rodzicami w pielgrzymce. W tym mieście wzrastał,
nauczał i czynił wielkie znaki. Do tego miasta wjechał
uroczyście na święta paschalne. W tym mieście spożył Ostatnią
Wieczerzę i dał swoim uczniom i ich następcom swoje Ciało i
swoją Krew na pokarm i napój. W tym mieście wycierpiał za nas
rany. Na obrzeżach tego miasta umarł za ludzkość. W tym
mieście zwyciężył także śmierć i zesłał Ducha Świętego. O tym
mieście mówił, że legnie w gruzach, że świątynia będzie
zniszczona. Zapewne była to zapowiedź bardzo trudna do
wypowiedzenia. Chrystus wygłosił ją w kontekście zapowiedzi
końca świata.
c. Powód zniszczenia

Mówiąc o przyszłej katastrofie, Chrystus podaje powód
zniszczenia miasta: „Za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego
nawiedzenia” (Łk 19,44b).
Bóg nawiedzał nieustannie ludzi na ziemi. Największe nawiedzenie – to przyjście Chrystusa. Wielu ucieszyło się tymi
nawiedzinami. Czasem Ewangelista odnotowywał, szczególnie po cudownych zdarzeniach: „i wielbili Boga za to, że nawiedził lud swój”. Jednakże nie wszyscy odczytali ten znak
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Bożego nawiedzenia. Chrystus przecież żalił się: „Jeruzalem,
Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do
ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak
ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście” (Łk 13,34).
Odczytywanie Bożego działania to niezwykle ważna sprawa
w życiu człowieka. Boże nawiedzenie łączy się zawsze z jakimś
upomnieniem, zwykle z wezwaniem do pokuty.
3. Eucharystia czasem Bożego nawiedzenia
Czas Bożego nawiedzenia trwa. Bóg nawiedza swój lud,
swoje wspólnoty i każdego z nas. Nawiedza nas w różny sposób:
w głoszonym słowie, w chorobie, nagłej śmierci, w różnych
wydarzeniach w życiu narodów, w życiu rodzinnym, społecznym, osobistym. Nawiedza nas z pewnością poprzez XII
Forum Młodych, które dziś rozpoczynamy, nawiedzi nas poprzez 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, na który
oczekujemy.
Szczególną formą Bożego nawiedzenia jest zawsze Eucharystia. Nad jej tajemnicą chcemy się pochylić na naszym sympozjum, abyśmy lepiej rozumieli i pokochali to, co mamy najcenniejszego na ziemi. To w Eucharystii spotyka się przeszłość z
teraźniejszością i przyszłością. To tu wspominamy zbawcze
dzieło Jezusa, Jego życie, Jego cierpienie i śmierć podjętą za nas,
Jego zmartwychwstanie i uwielbienie. W Eucharystię włączamy
nasze aktualne życie, to „teraz” Kościoła i świata. To na
Eucharystii wychylamy się także w przyszłość. Wychylamy się
aż ku powtórnemu przyjściu Chrystusa w chwale. To w
Eucharystii zawierzamy Bogu całą naszą przyszłość. To w
Eucharystii spotykamy Baranka, który stał się godnym otworzyć
księgę i zerwać siedem pieczęci.
Każda Eucharystia winna być przez nas rozpoznawana jako
czas Bożego nawiedzenia, czas wzywający do nawrócenia, czas
pogłębiania naszej przyjaźni z Bogiem.
Z taką oto świadomością przeżywajmy tę wielką tajemnicę
naszej wiary. Przeżywajmy ją dzisiaj w szczególnej bliskości

231

z Maryją. Dziś, gdy wspominamy Jej Ofiarowanie, przypominamy sobie, że winniśmy wszyscy zawsze żyć w postawie ofiarowania, w postawie służby dla Boga, dla Kościoła i dla drugiego
człowieka.
Chcemy w tej Eucharystii dziękować Bogu za to, że Chrystus
ofiarował się i wydał za nas. Chcemy także prosić Chrystusa,
abyśmy mocą Ducha Świętego, udzielanego na Eucharystii – na
wzór Maryi – mogli żyć w postawie ofiarowania, w postawie
służby. Prośmy o to pokornie w tym szczególnym znaku Bożego
nawiedzenia.
Katedra wrocławska, Msza św. na rozpoczęcie XII Forum Młodych
Eucharystia tworzy Kościół, 21 listopada 1996 r.

Wielkość i pierwszeństwo przez służbę
Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

1. Dążenie do wielkości i pierwszeństwa
Wielu ludzi tu na ziemi dąży do wielkości. Raz po raz spotykamy kogoś, kto chce być wielkim, chce coś znaczyć, chce być
ważnym. Różne też stosuje się środki, by osiągnąć ten cel. Jedni
trzymają się klamki tych, którzy już coś znaczą, po prostu
trzymają z tymi, którzy wiele mogą, którzy decydują. Gdy się
zmienia władza, oni też się zmieniają. Gdy zjawia się ktoś
wpływowy i wiele mogący, to ci są tuż obok. Na plecach drugich
chcą się windować do góry. Może coś z takiej postawy miała
matka synów Zebedeuszowych, gdy prosiła Chrystusa dla
swoich synów o wysokie stanowiska przy Nim, w Jego
królestwie. A więc tendencja do wielkości drzemie u wielu.
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Zauważmy także, że niektórzy obierają bardzo uczciwą drogę do
stawania się wielkim. Wydeptują sobie drogę do wielkości przez
pracowitość, gorliwość.
Spotykamy się też w życiu z rywalizacją o pierwszeństwo.
Sportowcy walczą o pierwsze miejsce na mecie, pierwsze miejsce w skokach, w rzutach, w turniejach, w konkursach. Niektórzy studenci zabiegają o pierwsze miejsce na roku, w studiach, pierwsze miejsce wśród nagradzanych.
Chrystus wiedział o tej naturalnej tendencji, dlatego powiedział uczniom, na jakich drogach mają stawać się wielkimi i
pierwszymi.
2. Służba drogą do wielkości

„Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im
odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między
wami chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym
niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu” (Mt 20,25-28).
W klimacie Wielkiego Postu, gdy reformujemy nasze życie,
gdy realizujemy wielkopostne wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – w takim to czasie otrzymujemy przypomnienie, jak powinna wyglądać nasza droga do
wielkości i do pierwszeństwa. Jest to droga służby drugim, jest
to postawa bycia niewolnikiem, czyli bycia wykonawcą woli
drugiego. Ta droga służby łączy się zawsze z cierpieniem, z
ofiarą, z poświęceniem.
3. Służba potwierdzana ofiarą i cierpieniem

Dobra matka synów Zebedeusza prawdopodobnie nie wiedziała, że prosząc o wysokie miejsce w królestwie przy Chrystusie dla swoich synów, prosi dla nich o krzyż. Dlatego Jezus
powiedział: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” (Mt 20,22). Kto chce być przy Chry-
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stusie, kto chce szukać wielkości i pierwszeństwa na drodze
wskazanej przez Niego, ten musi decydować się na wzięcie
krzyża, ten musi decydować się na przyjęcie cierpienia. Jezus
prowadzi uczniów do Jerozolimy i mówi im o cierpieniu: „Oto
idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany
arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i
wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i
ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt
20,18-19).
Dwie główne myśli zabierzemy dzisiaj z tej liturgii do naszego życia:
a. Naszą drogą do wielkości i pierwszeństwa jest służba. A
więc nie przygotowujemy się do panowania, do rządzenia, ale do
służenia. Mamy być sługami człowieka. Kapłan nie może
uciekać od człowieka. Kapłan winien być przy człowieku jako
jego sługa; nie jako jego dręczyciel, wróg, kusiciel, gorszyciel,
nieprzyjaciel – ale jako sługa w Chrystusie.
b. Nasza dobra służba, służba w duchu Ewangelii musi natrafić na krzyż, nie może obejść się bez krzyża. Kto się nie
poświęci, kto się nie potrafi zapierać samego siebie i brać krzyża
na każdy dzień, ten niczego nie dokona, ten będzie przeciętniakiem. Wypraszajmy sobie w murach tego domu taką
właśnie postawę.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, 26 lutego 1997 r.
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Powołani na apostołów jednoczenia
Dz 22,30; 23,6-11; J 17,20-26

1. Jezus modli się o jedność
W ostatnim etapie okresu paschalnego wsłuchujemy się
codziennie we fragmenty Modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa.
Jest ona wypełniona jednym wielkim życzeniem Zbawiciela, aby
Jego wyznawcy: pasterze i owce, byli ze sobą zjednoczeni: „Nie
tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,20—21). Jezus prosił
więc o jedność wśród swoich uczniów. Za sprawę jedności oddał
potem swoje życie w ofierze, aby ludzie na wieki mogli być w
jedności z Bogiem i między sobą.
Jedność jest wielką wartością. Dobrze się żyje w rodzinie, w
której panuje wzajemna miłość i jedność między rodzicami i
dziećmi. Czujemy się dobrze w tych społecznościach, w których
ludzie są powiązani więzami miłości i przyjaźni. W parafii,
seminarium, zakładzie pracy, w narodzie, we wspólnocie
międzynarodowej, w Kościele jest nam dobrze, gdy panuje
wzajemne zrozumienie.
O wartości jedności mówi się bardzo często w nauce i kulturze. Mówi się dzisiaj o potrzebie unifikacji nauk. Wielką
popularnością cieszy się filozoficzno-teologiczna wizja świata,
stworzona przez Pierre'a Teilharda de Chardin. Ukazuje się w
niej świat zmierzający w drodze ewolucji do jedności w Bogu.
Mówiąc o jedności, warto przez chwilę zastanowić się, w jakich dziedzinach naszego życia winniśmy tę jedność zaprowadzać.
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2. Obszary wprowadzania jedności
a. Jedność z samym sobą

Pierwszym obszarem zaprowadzania jedności jesteśmy my
sami. Człowiek jest jednością psychofizyczną, cielesno-duchową. Jednakże bywa niekiedy rozbity w swoim wnętrzu, w
wymiarze swojego ducha. Dlatego przeżywa różne wewnętrzne
dramaty. Dzieje się tak wtedy, gdy rozbija się jedność myślenia,
mówienia i działania. Nie lubimy ludzi, którzy co innego myślą,
co innego mówią, a jeszcze co innego czynią. Brak jedności
możliwy jest także między aktywnością poznawczą i
pożądawczą człowieka, czyli brak jedności między intelektem i
wolą. Zachodzi wtedy niezgodność między poznaniem,
wybieraniem i wykonaniem.
b. Jedność z Bogiem

Drugi obszar budowania jedności rozciąga się między człowiekiem i Bogiem. Jedność człowieka z Bogiem przysparza
człowiekowi wiele szczęścia i radości. Autentyczna jedność z
Bogiem znajduje swoje przedłużenie w trwaniu w jedności z
drugimi ludźmi. Popatrzmy na Jana Pawła II. Jest to człowiek
pozostający zawsze w głębokiej jedności z Bogiem.
c. Jedność z ludźmi

Następney pole zaprowadzania jedności to przestrzeń do
drugiego człowieka. Możemy tu wyszczególnić kilka kręgów
osób, z którymi winniśmy pozostawać w duchowej jedności:
-jedność z Ojcem św. i episkopatem;
- jedność z kapłanami, zwłaszcza jedność z kolegami ze
swojego rocznika, a także jedność w zespołach duszpasterskich
w parafiach i na plebaniach – wiemy, że jest to warunek naszego
skutecznego apostolstwa;
-jedność z laikatem.
Chrystus modlił się: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata,
ale byś ich ustrzegł od złego” (J 17,15). Mamy być w świecie.
Nie wolno nam uciekać przed ludźmi, zamykać się przed nimi.
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Jesteśmy dla nich. Jesteśmy ciągle na dyżurze. Winniśmy jednak
z nimi być zawsze jako kapłani.
d. Jedność z całym stworzeniem
Mówiąc o obszarach wprowadzania i budowania jedności nie
możemy pominąć świata przyrody, w którym żyjemy i którego
częścią jesteśmy. Człowiek powinien także zachowywać
jedność z całym stworzeniem. Stąd nie powinien być wrogiem
przyrody. Winien żyć z nią w zgodzie, w przyjaźni. Wzorem
takiej zdrowej miłości do przyrody jest św. Franciszek z Asyżu.
Jego duch miłości do kwiatów, ptaków, zwierząt winien zdobić
nas wszystkich. Przyroda to przecież piękna księga, która mówi
nam o Stwórcy.
3. Duch Święty naszą mocą w dziele jednoczenia
Pytamy na koniec, gdzie znajdziemy siłę do wprowadzania
jedności we wskazanych obszarach. Siłę i moc do jednoczenia
znajdziemy u Chrystusa, który nam nieustannie udziela Ducha
Świętego. Właśnie Duch Święty jest duchem, który sprawia
jedność. Wyznajemy to w modlitwie, gdy mówimy: „Tyś
bowiem różne narody zjednoczył w wyznawaniu tej samej
wiary”.
Miejmy szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego, który
nie tylko oświeca nasze serca i umysły, ale który daje nam także
silę do miłowania, do trwania w jedności i miłości.
Drodzy bracia diakoni, już za kilka dni, gdy przyjmiecie
sakrament kapłaństwa, będziecie posłani, by jednoczyć ludzi z
Bogiem i między sobą. Przedłużając dziś Modlitwę arcykaplańską Chrystusa, prośmy w tej Eucharystii o jedność Kościoła,
o wzajemną jedność między wami, między wszystkimi kapłanami i biskupami, o jedność w naszych wspólnotach parafialnych, o jedność między wszystkimi ludźmi.
Kaplica seminaryjna w Henrykowie, rekolekcje diakonów przed święceniami
prezbiteratu, 15 maja 1997 r.
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W służbie jedności
1 Sm 18,6-9;19,l-7;Mk 3,7-12

1. Zachwyt i sprzeciw wobec Chrystusa

W lekcjonarzu mszalnym nad fragmentem dzisiejszej ewangelii widnieją słowa: „Zachwyt tłumów dla Jezusa”. Rzeczywiście Jezus dzisiejszej ewangelii to Jezus otoczony tłumem,
Jezus pełen uroku, pełen sukcesów: „A szło za Nim wielkie
mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i
Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo
wielkie na wieść o Jego wielkich czynach [...]. Wielu bowiem
uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby,
cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć” (Mk 3,7- 8.10).
Wiemy jednak, że nie zawsze tak było wokół Jezusa. Wiemy,
że znaleźli się także zaciekli przeciwnicy. Kilkanaście wersetów
dalej Ewangelista Marek zanotował: „Natomiast uczeni w
Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i
przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy»„ (Mk 3,22). Ci
potem oskarżali Go coraz częściej, aż doprowadzili do procesu,
do wydania i wykonania wyroku śmierci.
2. Zachwyt i sprzeciw wobec Kościoła

Sytuację Chrystusa podziela dziś Jego Kościół. Jasno to
widać na przykładzie obecnego Papieża. Jan Paweł II jest podziwiany przez miliony mieszkańców dzisiejszego świata.
Pamiętamy Jego wizyty w Ojczyźnie, pobyt we Wrocławiu. Za
pośrednictwem telewizji widzimy, co dzieje się na Kubie.
Cały świat śledzi tę historyczną wizytę. Ale widzimy także
inne obrazy i słyszymy cierpkie słowa pod jego adresem. Wielu
na Zachodzie krytykuje Papieża. Niektórzy może nawet wyczekują jego śmierci. Ale nieprzyjaźni ludzie są nawet w ojczystym kraju Ojca Świętego. Wspomnijmy o dwóch paszkwi-
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lach na Papieża i Kościół, które pojawiły się w ostatnim czasie w
Polsce. W listopadowej „Trybunie” (26 XI), nazwano papieża
prostackim wikarym z Niegowici, który kompromituje dzisiaj
instytucję, którą kieruje, czyli Kościół, i naród, z którego
pochodzi. Dwunastego grudnia 1987 r. Sławomir Walać – ki w
„Expressie Bydgoskim” napisał, że „cały kler katolicki powinno
się zapakować w bydlęce wagony i wywieźć tam, gdzie ich
miejsce, a więc do Watykanu”.
3. Zazdrość jedną z przyczyn ataków na Chrystusa i Jego
Kościół
Możemy zastanawiać się nad przyczynami krytyki i ataków
na Papieża. Z pewnością przyczyn tych jest wiele, ale wskażmy
dziś tylko na jeden powód owej krytyki, związany tematycznie z
dzisiejszą liturgią słowa. Jest nim zazdrość. Wielu krytykuje
drugich z zazdrości. Słyszeliśmy dziś, że wielką zazdrością pałał
do Dawida stary Saul. Nie mógł pogodzić się z sukcesami i
popularnością, którą zdobył młody Dawid. Kierując się
zazdrością, chciał nawet go zabić. Jednak wybronił Dawida
przed śmiercią Jonatan, syn Saula i zarazem serdeczny przyjaciel
Dawida.
Zazdrość prowadzi do krytyki, do opozycji, a czasem nawet
dalej – i do zabójstwa.
W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
dodajmy, że zazdrość niszczy jedność, utrudnia jej budowanie.
Niestety, musimy wyznać, że i w kręgach osób duchownych jest
sporo zazdrości. Kogoś mianują kanonikiem, prałatem, ktoś
otrzyma lepszą parafię – i już jest powód do zazdrości. Ktoś
opublikuje coś, otrzyma jakąś nagrodę, jakieś wyróżnienie,
pochwalą go – i traci wtedy dawnych przyjaciół.
W czasie uroczystości pięćdziesięciolecia Duszpasterstwa
Akademickiego we Wrocławiu o. Jan Góra, mówiąc o perspektywach tego duszpasterstwa, tłumaczył w Auli Leopoldynie, że
w duszpasterstwie nie może być konkurencji, rywalizacji,
ale współdziałanie, dopełnianie, komplementarność. Bardzo
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źle się współpracuje z zazdrosnymi ludźmi, także z zazdrosnymi
księżmi.
Uczmy się w murach tego domu postawy cieszenia się z cudzych sukcesów, osiągnięć. Nie zestawiajmy, nie porównujmy
się ciągle z innymi, bo to często wyzwala zazdrość. Każdy z nas
ma swoje miejsce, ma swoje talenty. Tym się cieszmy i to
rozwijajmy.
Mówiąc o tym, na koniec chcę złożyć świadectwo o naszym
dzisiejszym solenizancie, ks. prof. Henryku. Mogę powiedzieć
coś o nim, gdyż znam go od 10 września 1962 roku, gdy
przychodząc na pierwszy rok, zamieszkałem z nim w tym domu,
w pokoju 92 na pierwszym piętrze w skrzydle wschodnim. Nie
zauważyłem nigdy, by ks. prof. Henryk zazdrościł komuś
wyższego wzrostu, godności kościelnych, kanonikatów,
prałatur, stopni i osiągnięć naukowych. Znamy go jako
człowieka, który nie dzieli, nie sieje intryg, ale który jednoczy,
który jest bardzo prostolinijny i jednoznaczny. Za takiego kapłana dziękujemy dziś Bogu i wypraszamy dla niego Boże błogosławieństwo.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, Msza św. z okazji imienin ks. dr.
Henryka Lempy, 22 stycznia 1998 r.

Przeżyjmy to jeszcze raz!
Dz 19,1-8; J 16,29-33

Wstęp
Starsi z nas z pewnością pamiętają, a młodzi może słyszeli, że kiedyś grano u nas w Polsce film pt. Przeżyjmy to jeszcze
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raz. Wezwanie tego filmu możemy dziś odnieść do wydarzenia
sprzed roku, któremu na imię 46. Międzynarodowy Kongres
Eucharystyczny. Wracamy dziś myślą do tego szczególnego
wydarzenia, by na nowo dziękować za nie Bogu. W homilii
chciałbym zaproponować powrót do tych szczególnych dni
kongresowych i wezwać nas wszystkich: Przeżyjmy to jeszcze
raz!
Ułóżmy naszą refleksję w nietypowy tryptyk: wspomnienie,
wymowa, echo.
1. Wspomnienie
Rozpocznijmy powrót do wydarzeń sprzed roku od soboty
przedkongresowej.
a. Sobota, 24 maja, w godzinach przedpołudniowych widać
na Ostrowie Tumskim coraz więcej gości kongresowych.
Słychać rozmowy w różnych językach. Pod wieczór jedziemy na
lotnisko. Przed gmachem portu lotniczego czeka ks. kard. Józef
Glemp, Prymas Polski. Jest ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz
Apostolski w Polsce. Jest bp Tadeusz Pieronek i bp Sławoj
Leszek Głódź. Jest oczywiście Gospodarz – nasz Ksiądz
Kardynał ze swoimi biskupami pomocniczymi. Są księża profesorowie: nasi i goście. Ląduje samolot z Warszawy. Następuje
powitanie szczególnego gościa Kongresu, Legata Papieskiego
na 46. MKE, kard. Angelo Sodano, Sekretarza Stanu Stolicy
Apostolskiej. Jedziemy tą trasą do centrum, którą pojedzie za
tydzień Ojciec św. Wieczorem tego dnia odbywa się prześliczny,
bardzo efektowny pokaz sztucznych ogni.
b. Niedziela, 25 maja, uroczystość Trójcy Świętej. Temat:

Wolni w spotkaniu z Chrystusem. Rozpoczyna się 46. MKE.
O godz. 15.00 jesteśmy w Hali Ludowej. Nasz Ksiądz Kardynał wita przybyłych już uczestników Kongresu. Na początku
jest dziewięciu kardynałów i ok. czterdziestu biskupów oraz
sporo księży. Śpiewa chór: Pueri Cantores Wratislavienses pod
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dyrekcją ks. Stanisława Nowaka i chór Politechniki Wrocławskiej. O godz. 17.00 jesteśmy w katedrze. Tu odbywa się ingres
Legata Papieskiego, kard. Angelo Sodano. Wszystkich wita nasz
Ksiądz Kardynał. Kardynał Legat przewodniczy Mszy św.
koncelebrowanej. Bierze udział piętnastu kardynałów, ok.
siedemdziesięciu biskupów i kilkuset księży. Celebrans
wypowiada kilka zdań homilii w języku polskim, a następnie ks.
towarzyszący Księdzu Kardynałowi czyta po polsku dalszą
część jego homilii.
c. Poniedziałek, 26 maja. Temat dnia: Wolność dzieci Bożych.
O godz. 10.00 Mszy św. w Hali Ludowej przewodniczy kard.
Adam Maida z Detroit. Przedstawia go kard. Franciszek
Macharski. Homilia jest przygotowana przez bp. Karla Lehmanna, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec. Z
powodu śmierci matki jest nieobecny. Homilię odczytuje
częściowo w języku niemieckim, częściowo po polsku ks. prof.
Jana Krucina. Kilka minut po dwunastej za pulpitem staje kard.
Francis Arinze z Watykanu. Wygłasza pierwszy kongresowy
wykład Wolność dzieci Bożych w zmieniającym się świecie
Mówi po angielsku. O godz. 16.00 rozpoczynają się konwersatoria. Jest ich sześć w języku polskim i dziesięć w językach
obcych. O godz. 17.00 w Hali Ludowej kard. Franciszek Macharski celebruje Mszę św. dla Eucharystycznego Ruchu Młodych. O 19.30 konferencję ascetyczną w katedrze wygłasza kard.
Kazimierz Świątek z Białorusi. Przedstawia go abp Edmund
Piszcz, Metropolita Warmiński. Jest to piękna katecheza
chrzcielna, ubogacona świadectwem o Kościele w tamtym
regionie. Po konferencji do godz. 24.00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.
d. Wtorek, 27 maja. Temat dnia: Świadkowie prawdy i wolności. Mszy św. koncelebrowanej o godz. 10.00 w Hali Ludowej przewodniczy kard. Jaime L. Sin z Manili. W koncelebrze
jest dziesięciu kardynałów, sześćdziesięciu biskupów i ponad
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stu księży. Homilię wygłasza kard. Bernard F. Law z Bostonu. O
godz. 12.00 wykład kongresowy wygłasza kard. Joachim
Meisner. Temat wykładu: Eucharystia – zapowiedź i świadectwo
daru wolności. Mówi – jak zawsze – bardzo żywo. Miejsca w
Hali prawie wszystkie zajęte. O godz. 16.00 znowu odbywają się
konwersatoria, w tych samych kościołach, co w poniedziałek. O
godz. 17.00 w Hali Ludowej jest bierzmowanie dla młodzieży
miasta Wrocławia. O godz. 19.30 konferencję ascetyczną
wygłasza w katedrze kard. Miloslav Vlk, arcybiskup Pragi.
Dokonuje krótkiego wprowadzenia. Dalszą część odczytuje po
polsku ks. dr Tadeusz Fi tych. Po konferencji udajemy się do
Opery Wrocławskiej na przedstawienie Straszny dwór. Dyrektor
Opery, pani Ewa Michnik, dokonuje pięknego wprowadzenia w
języku włoskim. Na widowni jest kard. Edo- uard Gagnon,
Przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. MKE. Jest nasz
Ksiądz Kardynał i sporo gości kongresowych.
e. Środa, 28 maja. Temat dnia: Wyzwolenie z grzechu. Trwa
dalej chłód. Pada przelotny deszcz. O godz. 10.00 koncelebrze w
Hali Kongresowej Mszy św. przewodniczy kard. Laszló Paskai
OFM, Prymas Węgier. Homilię wygłasza abp Zenon
Grocholewski z Watykanu. Przy ołtarzu jest dwunastu kardynałów, ponad sześćdziesięciu biskupów i ok. dwustu księży.
Południowy wykład wygłasza kard. Lucas Moreira Neves OP z
Brazylii. Mówi po hiszpańsku na temat: Eucharystia a wychowanie do wolności. O godz. 16.00 znowu konwersatoria w
kilkunastu kościołach. O godz. 19.30 wsłuchujemy się w
konferencję ascetyczną w katedrze, przygotowaną przez kard.
0'Connora, abp. Nowego Jorku, a odczytaną przez kard. Adama
Maidę z Detroit. Z angielskiego tłumaczy ją fragmentami ks.
Andrzej Siemieniewski. Po konferencji znowu do północy trwa
adoracja Najświętszego Sakramentu.
f. Czwartek, 29 maja. Uroczystość Bożego Ciała. Temat
dnia: Eucharystia źródłem wolności. O godz. 10.00 jest cele-
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bra w Hali Ludowej. Mszy św. przewodniczy kard. Edouard
Gagnon. W koncelebrze jest piętnastu kardynałów, osiemdziesięciu pięciu biskupów i ok. czterystu księży. Pierwsze czytanie
jest po francusku, drugie po rosyjsku, Ewangelia po hiszpańsku.
Homilię wygłasza po polsku ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz
Apostolski w Polsce. Po Mszy św. z Hali Ludowej do katedry
przemierza uroczysta, historyczna procesja Bożego Ciała –
procesja jedyna i niepowtarzalna w dziejach Wrocławia. Pogoda
wytrzymuje. Nie pada. O godz. 18.30 konferencję ascetyczną w
katedrze wygłasza kard. Jan Koree z Nitry. Po niej następuje
adoracja Najświętszego Sakramentu do północy.
g. Piątek, 30 maja. Temat dnia: Chrystus wyzwala i jednoczy.
Jest to dzień modlitwy o jedność Kościoła. Mszy św. w Hali
przewodniczy kard. Edward Clancy z Sydney z Australii. Homilię głosi amerykański kard. Edmund Szoka z Watykanu. Mówi
po włosku. Hala nie może już pomieścić wiernych.
0 godz. 12.00 wykład wygłasza kard. Edouard Gagnon, a po nim
są relacje delegacji zagranicznych o przygotowaniach
kongresowych w ich regionach i krajach. O godz. 16.00 w dwudziestu świątyniach wrocławskich trwają konwersatoria ekumeniczne. Prowadzą je księża profesorowie: nasi wrocławscy
1 zaproszeni goście z kraju i zza granicy. Wieczorną konferencję
w katedrze wygłasza po włosku kard. Camillo Ruini, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Wioch. Po Mszy św. jest
koncert, prowadzony przez prof. Kamińskiego, a potem adoracja
Najświętszego Sakramentu.
h. Sobota, 31 maja. Temat dnia: Maryja wzorem wolności.
Pada drobny deszcz. Na lotnisku witamy Ojca Świętego Jana
Pawła II. W imieniu RP słowa powitania wypowiada prezydent Aleksander Kwaśniewski. W imieniu Episkopatu i Kościoła w Polsce wita Ojca św. nasz Kardynał Metropolita.
O godz. 13.00 Jan Paweł II wkracza w progi naszej katedry.
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Oczekuje go tu duchowieństwo i siostry zakonne. Wchodząc do
środka, Ojciec św. wita się z różnymi grupami i osobami.
Dochodzi do ołtarza, gdzie trwa wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Papież włącza się w nabożeństwo eucharystyczne i
wygłasza homilię. Koronuje obraz Matki Bożej Sobieskiej,
Mater Adorans. O godz. 15.00 jest spotkanie Ojca św. z prezydentem, władzami miasta i województwa we wrocławskim
Ratuszu. W tym czasie o godz. 16.30 konferencję na temat jedności chrześcijan wygłasza w Hali Ludowej kard. Edward
Cassidy z Watykanu. Wnet przybywa do Hali Jan Paweł II.
Zaczyna się wielka modlitwa ekumeniczna pod przewodnictwem Papieża, z udziałem przedstawicieli bratnich Kościołów i
wspólnot chrześcijańskich. Niektórzy mówią, że to największa
modlitwa ekumeniczna w tej części świata. Po modlitwie
odbywa się wspólna kolacja z Ojcem św. w Seminarium Duchownym.
i. Niedziela, 1 czerwca. Temat dnia: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Statio Orbis. Od wczesnych
godzin rannych gromadzą się wierni na placu kongresowym
przed hotelem „Wrocław”. Zaczyna siąpić deszcz. O godz. 9.30
pojawia się Ojciec św. Objeżdża sektory na placu. Pozdrawia
wiernych. O godz. 10.000 zaczyna się Eucharystia zamykająca
46. MKE. Są delegacje uczelni wrocławskich i innych. Pierwsze
czytanie jest po angielsku, drugie po hiszpańsku, ewangelia po
polsku. Papież wypowiada piękną homilię. Rozwija myśli wokół
hasła Kongresu: Eucharystia i wolność. Mówi także o geografii
głodu. Na końcu Mszy św. dopowiada słowo przed modlitwą
Anioł Pański. Dziękuje Metropolicie Wrocławskiemu i
wszystkim obecnym za przybycie na Kongres. Nad wieczorem
Ojciec św. pojawia się w auli seminaryjnej. Spotyka się tu z
członkami delegacji na 46. MKE. Następnie spożywa wspólnie
kolację w refektarzu seminaryjnym.
To tyle wspomnień. I jeszcze dwa maleńkie skrzydełka zapowiedzianego tryptyku
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2. Wymowa

Czterdziesty szósty Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu to dla nas wydarzenie na miarę tysiąclecia. Eminencjo, jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie naszemu
pokoleniu dane było przeżyć to wielkie wydarzenie. W czasie
Statio Orbis Wrocław stał się centrum całego Kościoła. Stał się
jakby ogromną monstrancją, w której pokazał się Syn Boży całemu Kościołowi, całemu światu. Tutaj Chrystus przyjął hołd od
przedstawicieli wszystkich kontynentów: od duchownych i
świeckich. Dlatego Ojciec św. na zakończenie mówił: „Ujrzały
wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Ziemia ujrzała
swego Zbawiciela. Ujrzała Go tutaj, we Wrocławiu, ujrzała Go
oczyma wiary zgromadzonego ludu Bożego, oczyma wiary
przedstawicieli wszystkich kontynentów naszej ziemi”.
Wrocław w czasie Kongresu stał się miejscem szczególnego
doświadczenia Boga i Kościoła nie tylko na miejscach spotkań
modlitewno-liturgicznych i wykładowych, ale także w rodzinach, we wspólnotach, które gościły pielgrzymów z całego
świata.
3. Echo

Jakie jest pokłosie, echo, owoc Kongresu? Można mówić o
owocach duchowych, wewnętrznych – i widzialnych, zewnętrznych. Owoce duchowe są w gruncie rzeczy dla nas mało
uchwytne. Zna je jedynie Bóg. Tego duchowego bogactwa nikt
nie jest w stanie zważyć, zmierzyć, przeliczyć. Wierzymy jednak, że tu przed rokiem działy się magnolia Dei w sercach ludzi,
którzy tutaj byli.
Owocem Kongresu, do którego będziemy wracać, będą
przede wszystkim teksty tu wygłoszone, które będą wydrukowane. Będziemy je na nowo czytać, analizować, kontemplować.
Owocem Kongresu są nowe świątynie, które zostały w tygodniu kongresowym poświęcone. Wymieńmy dwie najważniejsze: kościół św. Maksymiliana na Gądowie i kościół św.
Franciszka z Asyżu na Tarnogaju.
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Owocem Kongresu jest Eucharystyczny Ruch Młodych, który
po Kongresie nabrał w naszej archidiecezji większego rozmachu.
Owocem Kongresu jest głębsza cześć dla Eucharystii i częstsze
przyjmowanie Komunii Św., o czym informują księża z terenu.
Zakończenie
Przeżyjmy to jeszcze raz! Niestety, historii nie można powtórzyć. Historia się nie powtarza. Można tylko powtórzyć w
jakiś sposób przeszłość w naszych wspomnieniach. Dlatego
wspominamy, wspominamy zwłaszcza to, co nas cieszyło, co
było wielkie i piękne, co było – jak mówimy – niezapomniane.
Jest jednak w naszym życiu coś, co można powtarzać i przeżywać raz jeszcze. Tym czymś jest Eucharystia, w istocie zawsze
ta sama, zawsze żywa – uwieczniona pamiątka zbawczego dzieła
Chrystusa. Przeżywajmy ją dzisiaj dalej w duchu dziękczynienia
za dzieło Kongresu. Przeżywajmy w duchu dziękczynienia za
Księdza Kardynała, w dniu trzynastej rocznicy otrzymania przez
niego purpury kardynalskiej. Dziękujmy Temu i prośmy
pokornie Tego, który dzisiaj nam powiedział: „Miejcie odwagę.
Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Amen.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, uroczystość I rocznicy 46.
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i XIII rocznicy wyniesienia
metropolity wrocławskiego do godności kardynalskiej, 25 maja 1998 r.
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Myślenie ziemskie i myślenie niebieskie
Dz 5,27-33; J 3,31-36

1. Dwa rodzaje myślenia i widzenia rzeczywistości

Od kilku dni śledzimy na liturgii mowę Chrystusa do Nikodema. Zawiera ona bardzo ważne wątki. Przypomnijmy, że
Chrystus mówił Nikodemowi o potrzebie powtórnego
narodzenia: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie
narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3,3).
Wskazał także na najgłębszy motyw Wcielenia: „Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
(J 3,16). Wyjaśnił także cel swego przyjścia na ziemię:
„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J
3,17). Adresatem tych słów jest nie tylko Nikodem, ale my
wszyscy. W dzisiejszym fragmencie tej mowy Chrystus
wskazuje na pewien dualizm, jaki zachodzi na ziemi. Tu na
ziemi głosi się jakby dwie ewangelie: „ewangelię ludzką”,
światową – oraz Ewangelię Bożą, nadziemską, przyniesioną
przez Chrystusa z nieba.
Dają się zauważyć dwa spojrzenia na wszystko: spojrzenie
ziemskie, doczesne – i spojrzenie nadziemskie. W Ewangelii
spojrzenie pierwsze, „ewangelię świata”, reprezentuje Nikodem
i wielu innych podobnie do niego myślących; spojrzenie drugie,
Ewangelię niebieską, ale daną dla ziemi, reprezentuje Chrystus.
W historii opisanej w dzisiejszym fragmencie Dziejów
Apostolskich myślenie światowe reprezentuje Sanhedryn,
natomiast myślenie ewangeliczne reprezentują Piotr i Apostołowie – po otrzymaniu darów Ducha Świętego.
2. Myślenie ziemskie i niebieskie

Popatrzmy na treść „ewangelii świata”, spojrzenia ziemskiego. Głosi się tu następujące hasła:
248

- Życie masz mierzyć w kategoriach zysku, korzyści materialnych, awansu społecznego, opinii środowiska.
- Niczemu się nie poddawaj, jesteś wolny, rób, co chcesz,
zrób to, co ci się podoba, co przyjemne, co przynosi korzyść,
sławę, pieniądze, zadowolenie.
- Nie daj się zniewalać przez jakieś zasady, normy, sam sobie
ustalaj, co jest dobre, a co złe.
- Niczym się nie przejmuj! Patrz tylko na siebie, dbaj o swoje
interesy, by cię ktoś inny nie przechytrzył.
- Nie bierz na poważnie twoich przełożonych, jak możesz,
tak nimi manewruj, żeby ci tylko nie zaszkodzili.

A oto treść Ewangelii Chrystusa:
- Pamiętaj, jest Bóg i jest życie wieczne. Jesteś dzieckiem
Boga. On cię powołał do istnienia.
- Licz się z Bogiem, wskazuj Jego przykazania.
- Bądź pokorny, ustępliwy, opanowany, wstrzemięźliwy.
- Pytaj się często Pana Boga: „Co chcesz, Panie, bym czynił?”.
- Bądź wstrzemięźliwy, zachowaj czystość przedmałżeńską,
małżeńską, kapłańską.
- Poświęcaj się dla drugich, stawaj się darem dla drugiej
osoby.
- Dbaj o twoją godność, o twoje życie wewnętrzne wiary,
nadziei i miłości.
- Nade wszystko bądź pokorny przed Bogiem.
- Na pierwszym miejscu stawiaj zawsze Pana Boga, słuchaj,
nasłuchuj Jego głosu, bo On ma ci wiele do powiedzenia.
- Jego słowo jest mądrością, która wyzwala.
Cały czas istnieje rywalizacja między tymi sposobami myślenia. Dzieje świata to zderzenie się tych tak dwóch różnych
wizji, tych dwóch ewangelii. Już Dzieje Apostolskie świadczą o
tym. W naszym dzisiejszym świecie jest podobnie. Jesteśmy
świadkami ścierania się tych dwóch sposobów myślenia.
W środę Wielkiego Tygodnia, 31 marca 1999 r., odbyło się
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słynne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego poświęcone Wydziałowi Teologicznemu. Ostra dysputa trwała
prawie sześć godzin. Ujawniły się w niej dwa stanowiska:
stanowisko zdominowane przez myślenie kategoriami czysto doczesnymi, ziemskimi, i stanowisko z elementami myślenia ponadziemskiego, uwzględniające duchowy wymiar
człowieka.
3. Powołani do krzewienie myślenia niebieskiego
Jesteśmy powołani do niesienia Ewangelii Chrystusa. To
Chrystus nas powołał, byśmy zmieniali myślenie czysto ludzkie
na myślenie Boże. Można to czynić mocą Ducha Świętego.
Mogli to czynić Apostołowie natchnieni Duchem Świętym,
możemy i my dziś czynić to samo, jeśli jesteśmy otwarci na moc
Ducha Świętego, wielki dar Chrystusa Zmartwychwstałego.
Jezus w Wieczerniku po zmartwychwstaniu mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy
napełnia okrąg ziemi.
Warunek otrzymania Ducha Świętego to posłuszeństwo Bogu
i pokora wobec Boga. Wielu zamyka się na dar Ducha Świętego,
nie chce przyjmować słowa Bożego i nim żyć, bo człowiek nie
chce słuchać Boga. Kto zaś nie chce słuchać Boga, temu brak
pokory.
Jakie są przyczyny osłabienia Ewangelii Chrystusa? Stu
sześćdziesięciu trzech teologów podpisuje Deklarację kolońską
przeciwko papieżowi. Idą na łatwiznę. Wykreślają z Ewange lii takie słowa, jak: samozaparcie, krzyż, umartwienie. Niektórzy nasi kapłani boją się młodzieży, dzieci, uciekają od
konfesjonału, niekiedy ksiądz nie pójdzie do ołtarza przez
konfesjonał, nie uklęknie nigdy po Mszy Św., nie interesuje
go katecheza. Jak to on otwiera się na działanie Ducha Świętego? Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii Chrystusa.
Czy jest w nas pasja? W kim jej nie ma, to trzeba się zastanowić, czy nie zawrócić z drogi, bo w nas ma odżywać pasja

250

pierwszych uczniów: to ich zdecydowanie i zapal. Nikt ich nie
mógł powstrzymać. Więcej trzeba słuchać Boga aniżeli ludzi.
Amen.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, 15 kwietnia 1999 r.

Najważniejsza modlitwa
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

1. Na wielkopostnej drodze

Jesteśmy na wielkopostnej drodze. Na starcie tej drogi, w
Środę Popielcową, Chrystus zadał nam do spełniania uczynki
pobożne, nazywane też uczynkami pokutnymi: jałmużnę, modlitwę i post. W 1 niedzielę Wielkiego Postu Chrystus, na swoim
przykładzie, wezwał nas do walki z szatanem, do odrzucania
jego propozycji, pokus.
Dzisiejsza liturgia kryje w sobie trzy ważne wątki. Mówi o
skuteczności słowa Bożego, o wzorcowej modlitwie otrzymanej
od Chrystusa i o potrzebie przebaczenia.
2. Słowo Boże prowadzące do modlitwy

Bóg kieruje do człowieka słowa z pewnym zamiarem, z
konkretnym celem. Słowo Boże niesie nam prawdę. Wzywa nas
zachowania Bożego prawa. Ogłasza nam Boże przebaczenie.
Wzywa nas do wiary i do modlitwy, do miłości.
Naszą odpowiedzią na Boże słowo jest modlitwa i czyn
ewangeliczny. Dziś Chrystus przedstawia nam wzór modlitwy.
Modlitwę tę znamy od dziecka. Odmawiamy ją codziennie
prywatnie i w czasie Mszy Świętej – w ramach przygotowa-
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nia do przyjęcia Komunii św. Zwracamy się do Boga: „Ojcze
nasz”. Nie mówimy „Ojcze mój” – jak mówił Chrystus, ale
mówimy „Ojcze nasz”. Bóg jest Ojcem wszystkich ludów i narodów: nie tylko nas Polaków, ale także Rosjan, Francuzów,
Włochów, Brazylijczyków, Japończyków – wszystkich narodów. Z nazwania Boga naszym Ojcem wynika, że wszyscy
jesteśmy dziećmi tego samego Boga.
W pierwszych prośbach, kierowanych do Boga, prosimy o
dary duchowe: prosimy, by święciło się imię Boże na ziemi,
żeby ludzie nosili je w sercu i zawsze wypowiadali je z wielką
czcią. „Święć się imię Twoje”. Prosimy o nadejście królestwa
Bożego na ziemi, a więc o to, by ludzie uznawali panowanie
Boga nad światem, by żyli według Ewangelii, by była zachowywana nauka Chrystusa. „Przyjdź królestwo Twoje”. Prosimy,
żeby królestwo Boże urzeczywistniało się w ludzkich sercach,
ale także w wymiarze społecznym, wśród narodów świata.
W Modlitwie Pańskiej wyrażamy gotowość na pełnienie woli
Bożej: każdej woli Bożej, także tej trudnej. Pełnienie woli Bożej,
a nie swojej, to coś szczególnego, co znamionuje człowieka
wierzącego. „Oto idę, Boże, by pełnić Twoją wolę” (por. Ps
40,8-9).
W dalszych prośbach modlimy się o chleb codzienny, o odpuszczenie win i zbawienie od złego.
W tych końcowych prośbach warto zwrócić uwagę na deklarację: „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Słowa
te rozwinął Chrystus w dodatkowych zdaniach: „Jeśli bowiem
przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec
wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec
wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt 6,14-15).
3. Przebaczenie ludziom warunkiem otrzymania
przebaczenia od Boga
W życiu jest tak, że sami niekiedy krzywdzimy, dokuczamy drugim, ale inni czasem nas krzywdzą. Jesteśmy wezwani
do przebaczania, aby otrzymać przebaczenie od Boga. Ludzie
mają niekiedy kłopoty z przebaczaniem. W literaturze mamy
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piękne przykłady przebaczania, chociażby w Krzyżakach czy w
Quo vadis. Warto przypomnieć tę wzruszającą scenę z książki
Quo vadis: Oto chrześcijanie palą się przywiązani do pali, oblani
smołą. Grek Filon natrafił na człowieka, którego wydał. Gdy
przechodził koło niego, coś go poruszyło. Wiedział, że to z jego
powodu uczeń Chrystusa cierpi i za chwile umrze. Staje przed
nimi i mówi: „przebacz”. Słyszy słowa: „przebaczam”.
Człowiek wydany przez niego umarł z przebaczeniem na ustach.
Filon odszedł wewnętrznie wstrząśnięty. Natrafił na Pawła.
Opowiedział mu tę historię i wyznał, że dla niego Bóg nie ma
przebaczenia. Paweł zapewnił go, że przebaczenie jest dla
wszystkich, którzy uznają swój grzech i zań żałują. Dał się
ochrzcić. Stał się chrześcijaninem. Potem sam oddał życie za
Chrystusa.
W życiu tak bywa, że niektórzy ludzie wobec nas stają się
winni. Jesteśmy wezwani, by wszystko im przebaczyć. Wtedy
Modlitwa Pańska w naszych ustach jest autentyczna: „Jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom”.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, 2 marca 2004 r.

Idziemy na służbę
Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

1. Choroba na znaczenie i ważność
Z pewnością nie dziwimy się matce synów Zebedeuszowych, że skierowała do Chrystusa taką zwyczajną prośbę, by jej
synowie byli pierwszymi rządcami w Jego królestwie. Każda
matka pragnie pomyślności dla swoich dzieci. Chce je dobrze
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wywianować z domu rodzinnego. Pragnie, by jej dzieci mogły
się wykształcić, by potem znaleźć dobrą, stabilną posadę.
Często w tych zabiegach o stanowiska chodzi o pieniądze,
prestiż i znaczenie; chodzi o to, by być ważnym, pierwszym,
komu będą podlegać inni. Z pewnością Chrystus nie był zdziwiony tą prośbą, ale stanowiło to dla Niego dobrą okazję do
udzielenia pouczenia, na czym polega wielkość w Jego królestwie. Jest to wielkość i pierwszeństwo przez bezinteresowną
służbę.
2. Wielkość i pierwszeństwo przez służbę

„Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im
odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między
wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto
by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup
za wielu” (Mt 20,25-28).
Jakże to pouczenie jest ważne, szczególnie dla kapłanów,
alumnów, biskupów. Jak mówi Chrystus: jesteśmy posłani, by
służyć. W ostatnim czasie, po II Soborze Watykańskim, tak
wiele mówi się o służebnej roli kapłana. Kapłan winien pamiętać, że całe życie jest na służbie. Wówczas gdy służy drugiemu, staje się wielki, staje się pierwszy. Wiemy, że w dziejach
Kościoła wielu duchownych zapominało o tej wskazówce
Chrystusa i szukało wielkości na drodze zabiegania o godności i
urzędy kościelne. Chcieli być wielkimi przez przydzielenie im
wyróżnień i funkcji.
Chrystus dziś przypomina, że wielkość i pierwszeństwo w
Kościele osiąga się przez bezinteresowną służbę.
3. Uczymy się służyć

Czas formacji seminaryjnej jest okresem zdobywania sprawności, zwłaszcza ascetycznych, intelektualnych i duszpasterskich. Jest ważne, by poszerzać swą wiedzę teologiczną. Jest
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ważne, by rozwijać w sobie cnoty i ujarzmiać wady. Jest ważne,
by nabywać doświadczenia duszpasterskiego.
Wszystkie nasze seminaryjne wysiłki winny zmierzać w tym
kierunku, by wszystko pomagało nam służyć drugim. Jako
powołani przez Chrystusa jesteśmy posłani na służbę drugim.
Idziemy na służbę. Idziemy, by żyć i działać dla drugich.
Kapłaństwa nie otrzymuje się dla siebie, dla własnych korzyści,
ale powołanie kapłańskie jest darem Bożym udzielonym
konkretnemu człowiekowi ze względu na drugich.
Uczmy się przeto służyć. Ciągle kontrolujmy się, byśmy nie
szukali pierwszeństwa i wielkości w stanowiskach, godnościach,
ale w zaangażowaniu się w służenie Bogu i człowiekowi, na
wzór Chrystusa, którego całe życie było preegzy- stencją,
życiem „dla”.
Na wielkopostnej drodze uczmy się służyć. Troskę o zdobywanie pierwszeństwa przez służbę włączmy w naszą wielkopostną odnowę.
Kaplica seminaryjna w Henrykowie, 10 marca 2004 r.
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D. Homilie do rodziców alumnów
Wezwani do wzajemnej współpracy
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

1. Główne zadania Seminarium Duchownego
Jesteśmy w Wieczerniku Kościoła wrocławskiego, w miejscu
najświętszym w tym domu, w kaplicy. Każdego dnia przychodzą tu wielokrotnie klerycy, aby trwać przed Bogiem.
Przed niespełna rokiem do tego domu trafili wasi synowie.
Ich koledzy i koleżanki z lat szkoły średniej wybrali inne kierunki studiów. Niektórzy może podjęli już pracę i myślą o założeniu rodziny. A wasi synowie przyszli do tego domu. Wiecie
dobrze, w jakim celu – aby zostać kapłanami. Jest to cel jeszcze
daleki, ale dla nich bardzo ważny.
Tu, w tym domu, trzeba najpierw ostatecznie wyjaśnić sprawę powołania. Wszyscy klerycy, także i wasi synowie, muszą
nabrać pewności, że są naprawdę powołani przez Chrystusa do
kapłaństwa. Są tacy, którzy po namyśle zawracają z drogi i
wracają do świata. Niekiedy bywa i tak, że księża przełożeni
zalecają odejście, albo nawet polecają odejść. Są to zdarzenia
bolesne, ale normalne.
Wasi synowie zdobywają tu formację ascetyczną. Uczą się
modlitwy, trwania przed Bogiem. Zdobywają cnoty. Rzeźbią
rysy charakteru. Upodabniają się do Chrystusa. Tej formacji
ascetycznej służy codzienna liturgia, szczególnie celebracja
Eucharystii, wspólne i prywatne modlitwy, konferencje ojca
duchownego, dni skupienia, rekolekcje. Wasi synowie zdobywają także formację intelektualną. Są studentami Papieskiego
Wydziału Teologicznego. Uczęszczają codziennie na wykłady i ćwiczenia. Zdają egzaminy semestralne. Pod kierunkiem
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promotorów przygotowują prace magisterskie, które trzeba
przedłożyć i obronić przed święceniami kapłańskimi.
W późniejszych latach studiów odbywają praktyki duszpasterskie w parafiach. Uczą się sztuki duszpasterzowania.
2. Udział rodziców w formacji do kapłaństwa
Drodzy rodzice, zaprosiliśmy was do tego domu, abyście
wiedzieli, co robią tu wasi synowie. Po tej wizycie będziecie
sobie bliżsi. Będziecie wiedzieć, gdzie się modlą, gdzie słuchają
wykładów, gdzie jedzą i gdzie odpoczywają. Zaprosiliśmy was
także po to, aby was poprosić o współpracę z nami w dziele
przygotowania waszych synów do kapłaństwa. Rola wasza w
tym dziele może być bardzo wielka. To wy kształtowaliście ich
w pierwszym, najważniejszym okresie życia, w waszych
domach rodzinnych. To wy ich lepiej znacie od nas. W jaki
sposób możecie nadal uczestniczyć w tej formacji? Najpierw –
przez codzienną modlitwę. Następnie przez solidne spełnianie
praktyk religijnych, szczególnie przez udział we Mszy św. i
Komunii Św., przez świadectwo chrześcijańskiego życia w
domu, w sąsiedztwie, w środowisku pracy.
Musicie zdawać sobie sprawę, jaką pozycję ma rodzina klerycka w parafii. Jest ona przedmiotem uwagi, obserwacji. Patrzą
na was ludzie. Winniście mieć dobry kontakt z parafią, z
księżmi. Winniście być wzorowymi uczniami Chrystusa,
miłować Boga, Kościół i Ojczyznę.
Ważne są też wasze obowiązki wobec waszych synów w
czasie wakacji, ferii świątecznych, jednym słowem, w czasie ich
pobytu w domu rodzinnym. Trzeba pogłębiać klimat rodzinnej
modlitwy, pomagać synowi w wypełnianiu praktyk religijnych.
Nie wolno bać się stawiać wymagań i zwracać uwagę, gdy źle
postępują. Obserwujcie, z kim się spotykają, w jakim
towarzystwie przebywają.
Jeżeli zauważysz, matko, że syn ociąga się w modlitwie,
że z trudem wychodzi na codzienną Mszę Św., to powiedz mu,
żeby nie wracał do seminarium. Jeżeli szuka towarzystwa,
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pytaj, ojcze, gdzie był. Niech ci powie jak na spowiedzi. Jeżeli
zauważysz, że go nie ciągnie do kościoła, do modlitwy, to zaproponuj powrót do domu i inny kierunek studiów. Matko, jak
syn zobaczy, że ty się rano modlisz, gdy inni jeszcze śpią, będzie
o tym pamiętał całe życie. Ojcze, jesteś kapłanem ogniska
rodzinnego. Jeżeli bywasz nietrzeźwy, jeśli wulgarnie mówisz,
to jakim będziesz ojcem kleryka?
Znam księdza alkoholika, który od lat walczy z nałogiem.
Czasem nie może siebie zwyciężyć. Wyznał, że swoje przyzwyczajenie przejął od ojca.
Ks. kard. Henryk Gulbinowicz opowiadał niedawno o swoim
dziadku, jak to wychodził rano na balkon i błogosławił obory,
stodoły, pola. Wiedział, że moc pochodzi od Boga.
Drodzy rodzice, podejmijcie współpracę z nami w przygotowaniu waszych synów do kapłaństwa. Bądźcie obecni w tym
dziele przez codzienną modlitwę i przykład chrześcijańskiego
życia.
3. W duchu rodziców św. Jana Chrzciciela
Wzorem waszego oddania się Bogu i przykładnego życia
niech będą rodzice św. Jana Chrzciciela: św. Elżbieta i Zachariasz. Długo czekali na przyjście na świat swojego syna Jana.
Byli zawsze oddani Bogu. Bóg o nich nie zapomniał. Jan się
narodził. Ojciec został uwolniony z niemocy mówienia. Ludzie
pytali przy narodzeniu: „«Kimże będzie to dziecię?». Bo istotnie
ręka Pańska była z nim” (Łk 1,66). Módlmy się dzisiaj wspólnie,
by wasi synowie podjęli wypełnianie swego powołania w stylu
św. Jana Chrzciciela.
Kaplica w MWSD we Wrocławiu, Dzień skupienia dla rodziców alumnów I roku
studiów, 24 czerwca 1990 r.
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Chrystus naszym uzdrowicielem
1 Sm 8,4-7.10-22a;Mk 2,1-12

1. Chrystus leczy choroby duchowe i cielesne

Na początku naszych rekolekcji otrzymujemy w darze od
Boga bardzo wymowne i pouczające opowiadanie ewangeliczne
o uzdrowieniu paralityka. Nie będziemy powtarzać tej historii,
ale od razu wskażmy na wnioski, jakie z niej wypływają.
Chrystus jest rzeczywiście prawdziwym uzdrowicielem
człowieka. Jest Tym, kto uwalniał człowieka z niedomagań, z
chorób fizycznych i duchowych. Przy tym zwracał uwagę, że
choroba duszy niszczonej przez grzechy jest gorsza niż choroba
ciała, dlatego w przypadku paralityka najpierw uzdrowił wnętrze
– jego duszę, a potem przywrócił mu sprawność fizyczną. „Synu,
odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,5) – to było najpierw, a
potem: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu” (Mk 2,11).
Chrystus jest więc lekarzem naszych chorób duchowych i
cielesnych.
2. Gdzie ludzie szukają pomocy?

Człowiek w każdym czasie przeżywał niedostatek, ograniczenie, doświadczał chorób duchowych i fizycznych. Gdzie
szukał wybawienia? Niekiedy kierował się do wielkich tego
świata, do filozofów, polityków, lekarzy, znachorów. Historia
pokazała, że sam człowiek nie zdołał uszczęśliwić drugiego
człowieka. Nie pomogła tu ani nauka, ani technika. Gdy w XIX
wieku wynaleziono maszynę parową, mówiono, że ludzie staną
się szczęśliwi. Jednakże był to tylko miraż W świecie technicznym ludzie nadal cierpią i fizycznie, i duchowo. Czasem
próbuje się szukać pomocy w naukach psychologicznych. Prowadzi się rozmowy, wywiady. Niektórzy szukają ucieczki od
trudnego życia w bardziej przyziemnych sposobach, w upijaniu się, w narkotykach, w seksie. A jaka jest prawda? Tylko

259

Bóg jest ratunkiem dla człowieka. Dotknięcie Boga, Jego Boża
dłoń nas leczy z chorób duchowych i zapowiada nam lepszy
świat.
3. Pomagajmy drugim dochodzić do Pana Boga
W naszym dojściu do Boga natrafiamy na przeszkody. Paralityk nie mógł się łatwo dostać do Chrystusa, gdyż był wielki
tłum. Trzej Mędrcy natrafili w drodze do Betlejem na okrutnego
Heroda. Są oprawcy, którzy krzyczą, którzy od Boga odciągają.
Gdy odbywałem służbę wojskową w czasach komunistycznych,
oficerowie polityczni mówili, że nie ma Boga, że czas już
skończyć z ciemnym średniowieczem.
Do Pana Boga trzeba iść wytrwale. Wszędzie jest potrzebna
wytrwałość: w drodze do kapłaństwa, w dziedzinie czynienia
dobra, w dziedzinie walki ze złem. Wasi synowie muszą pokonać
tyle przeciwności, by dojść do obranego celu, do kapłaństwa.
W drodze do Boga pomagają nam inni ludzie. Paralityk nie
mógł sam stanąć przed Chrystusem. Niosło go czterech ludzi.
Oni dopomogli mu dojść do Uzdrowiciela. Nam inni pomagali
dojść do Boga: nasi rodzice, katecheci, rekolekcjoniści, spowiednicy. Waszym synom pomagają inni w drodze do kapłaństwa. Pomagajmy drugim iść do Pana Boga, nieść innych do
Chrystusa. Możemy to czynić przez przykład chrześcijańskiego
życia. Zycie nasze winno być piątą Ewangelią, księgą życia,
którą inni mogą czytać.
Przybyliśmy do Chrystusa. Może trzeba było pokonać wiele
trudu. Dajmy się w tym domu oczyścić z naszych grzechów,
błędów. Przylgnijmy do Chrystusa, który wzywa waszych synów. Niech nasze rekolekcje będą przybliżeniem i przylgnięciem
do Chrystusa jako Zbawcy, niosącego nam uzdrowienie i
ratunek. Niech będą też pomocą w pogłębianiu naszej gotowości
prowadzenia innych do Boga. Amen.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, rozpoczęcie rekolekcji św. dla
rodziców alumnów II i IV roku, 14 stycznia 1994 r.
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Zmartwychwstały Chrystus jest z nami
Dz 4,1-12; J21,1-14

1. Najradośniejsza wieść – Jezus żyje!
Od kilku dni, od poranka wielkanocnego trwa w Kościele
szczególna radość. Kościół żyje tajemnicą Zmartwychwstania
Chrystusa. W tych dniach wielkanocnych ponownie ogłaszamy
światu, że Chrystus zmartwychwstał. Jako pierwszy mieszkaniec
ziemi zwyciężył śmierć. Ogłosił przez to, że prawdy, dobra i
miłości nie można ukrzyżować, zadeptać. Prawda i miłość
zmartwychwstają. Swoim zmartwychwstaniem Chrystus ogłosił
wszystkim, że na końcu jest życie, a nie śmierć. Jest to
najradośniejsza wiadomość na świecie, mówiąca nam o zwycięstwie prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, dobra
nad złem, życia nad śmiercią.
Jesteśmy dziś zalewani przeważnie informacjami smutnymi,
czasem wstrząsającymi. Codziennie dochodzą do nas zle wieści
z dalekiego i bliskiego świata: napady, rozboje, kradzieże,
zabójstwa, gwałty, działalność gangów i mafii, afery, katastrofy
samochodowe, kolejowe, lotnicze, wypadki w kopalniach,
hutach, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, wieści o
chorobach, śmierci, podwyżki cen, opłat za energię, ciepło, gaz,
prąd, wodę, wieści o kłótniach na szczytach, wśród dostojników
tego świata.
I oto wśród tego zamętu, niepokoju, beznadziejności wraca w
Kościele prawda, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie
zmartwychwstał. Jest to – jeszcze raz powtórzmy – najradośniejsza wieść, jaką przyjmujemy, jaką na nowo głosimy światu.
Liturgia wielkanocna, którą sprawujemy, przypomina nam
wydarzenia, które rozegrały się po Zmartwychwstaniu Chrystusa. W poranek wielkanocny Ewangelia prowadziła nas do
pustego grobu Chrystusa. Przyszła tam o świcie Maria Magdalena, przyszły inne niewiasty. Zastały kamień odwalony i pu-
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sty grób. Potem przyszli do grobu dwaj uczniowie: Jan i Piotr.
Też zastali pusty grób. Ten pusty grób był pierwszym znakiem
zmartwychwstania Chrystusa. Drugi znak zmartwychwstania –
to ukazywanie się Chrystusa Zmartwychwstałego uczniom. Było
takich znaków wiele. Nowy Testament mówi nam o jedenastu
zjawieniach się Chrystusa Zmartwychwstałego.
2. Chrystofania nad Jeziorem Tyberiadzkim

W dzisiejszej perykopie ewangelicznej było zawarte opowiadanie o ukazaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego w Galilei nad Jeziorem Tyberiadzkim. Uczniowie powrócili z Jerozolimy. Tam przeżyli Ostatnią Wieczerzę, pojmanie, proces,
mękę i śmierć Chrystusa. Tam też spotkali się z Chrystusem
Zmartwychwstałym w Wieczerniku. Po tych wydarzeniach powrócili do swoich rodzinnych stron, do Galilei, powrócili do
swojej zwykłej pracy. Trzeba było przecież dalej żyć. I oto udali
się na nowy połów ryb. Było ich siedmiu. Pięciu Ewangelista
wymienił po imieniu: Piotr, Tomasz, Natanael, Jan i Jakub, i
dwaj inni uczniowie. Całą noc łowili bezskutecznie. Gdy ranek
zaświtał, zjawił się na brzegu Jezus Zmartwychwstały. Zapytał:
„Dzieci, czy macie coś do jedzenia?” (J 21,5). Padła odpowiedź:
„Nie”. Jezus rzekł im: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a
znajdziecie” (J 21,6). Posłuchali i złowili wiele ryb.
Już tak kiedyś się zdarzyło – przed Zmartwychwstaniem. Też,
gdy na Jego słowo zapuścili sieć, nie przegrali.
3. Warto zawierzyć słowu Chrystusa

Wyciągnijmy wnioski z tego zdarzenia. Jezus zjawiający
się wśród pracujących uczniów chciał powiedzieć, że jest z nami w zwykłej codzienności, w naszym codziennym życiu.
Zmartwychwstał i jest z nami. Jest z nami nie tylko w Kościele, na liturgii. Jest przy nas w każdej chwili życia, jest przy
pracy i w chwilach odpoczynku, w chorobie i zdrowiu. Trzeba Go tylko umieć rozpoznawać. Kto Go najłatwiej rozpoznaje? Ten, kto kocha, kto miłuje. To właśnie umiłowany uczeń
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jako pierwszy rozpoznał Chrystusa i powiedział: „To jest Pan!”
(J 21,7). Ludzie o czystym sercu nie tylko w niebie Boga oglądać
będą – jak jest powiedziane – ale i tu na ziemi pełniej doświadczają Boga. Boga lepiej odkrywamy, gdy kochamy, gdy
mamy czyste serce. Chrystus będący z nami jest o nas zatroskany. Jest po to, by pomagać. Warto słuchać Jezusa. Warto
słuchać Boga. Uczniowie się nie zawiedli. Nikt nie żałował, że
słuchał Pana Boga.
Drodzy rodzice! Przybyliście do tego domu po to, by lepiej
nauczyć się doświadczać Boga w waszym życiu. Macie stąd
rozjechać się bliżsi Bogu. Macie pragnąć lepszego życia, czystszego, bez grzechu. Macie być rodzicami kapłanów. Popatrzcie,
jakich rodziców miał Chrystus. Znacie Jego Matkę! Znacie Jego
Opiekuna. Byli rozmiłowani w Bogu, czyści i kochający.
Przybliża się wielki dzień w waszym życiu, chwila święceń
diakonatu, chwila święceń kapłańskich waszych synów. Prośmy
Zmartwychwstałego Pana, aby był z nami i w was w dni
waszego skupienia w tym domu.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, rozpoczęcie rekolekcji św. dla
rodziców akolitów i diakonów, 8 kwietnia 1994 r.

Pomagamy innym w dochodzeniu do
Pana Boga
Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12

1. Człowiek potrzebuje pomocy duchowej i materialnej

Na początek rekolekcji otrzymujemy w Ewangelii opowiadanie o uzdrowieniu paralityka. Bardzo wymowna i poucza263

jąca jest owa historia z paralitykiem i Jezusem. Wyłuskajmy z
niej główne prawdy.
a. Człowiek potrzebuje pomocy. Widać to na przykładzie
paralityka i ludzi, którzy przyszli do Chrystusa. Ludzie garnęli
się do Mistrza z Nazaretu, nie tylko chorzy, którzy spodziewali
się, że ich uzdrowi, ale i zdrowi. Ci ostatni przychodzili, żeby
słuchać Jego nauki, żeby otrzymać receptę na udane życie.
b. Potrzebujemy innych ludzi. Potrzebujemy siebie nawza-

jem. Potrzebujemy przede wszystkim Pana Boga. Nie jesteśmy
samowystarczalni. Dlatego do twarzy jest nam wypowiadać
słowo „proszę”. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną. Na
przykładzie paralityka jest nam przypomniana prawda, że
człowiek może niedomagać i faktycznie niedomaga na ciele i na
duszy.
Łatwiej jest ujrzeć, dostrzec niedomagania ciała, zakłócenia
w naszym zdrowiu. Ludzie widzieli, że paralityk jest niesiony.
Jego choroba cielesna była widoczna, ale ten rodzaj choroby nie
był jego jedyną chorobą. Chrystus dojrzał w paralityku inną
chorobę. Dostrzegł grzech. Dlatego najpierw powiedział: „Synu,
odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,5).
Z tego wynika, że trzeba się troszczyć nie tylko o zdrowie
ciała, ale i o zdrowie ducha. Tak bardzo ludzie się troszczą o
swój biologiczny organizm. Wydają tyle pieniędzy na leki, na
leczenie szpitalne, na operacje. Jakże ważna winna być także
troska o naszego ducha. Duch nasz to jakby cząstka Boga w
naszej istocie. Przez naszego ducha sięgamy już w życie Boże,
niebieskie.
2. Seminarium Duchowne uczy zaradzać potrzebom
duchowym
W seminarium uczymy waszych synów zatroskania się o ducha ludzkiego, bo zdrowy duch to skarb. Chrystus jest Tym,
kto uwalnia z choroby duszy, czyli z grzechu. Ludzie przepro264

wadzają różne terapie, wywiady, wizyty u psychologa. Bóg
zastrzegł sobie władzę odpuszczania grzechów. „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Tylko Bóg jest mocen zdjąć grzech z
człowieka. Nie wszyscy ludzie chcą o tym słyszeć. Niektórzy
sądzą, że sami się mogą uwolnić z grzechu, a to jest niemożliwe.
Bóg sobie zastrzegł odpuszczanie grzechów.
W drodze do Boga natrafiamy na różne trudności (tak jak ci
niosący paralityka). Ileż dziś trudności w prowadzeniu ludzi do
Boga napotyka Jan Paweł II. Ileż dzisiaj chodzi po świecie
faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy na każdym kroku
celują w Papieża, w biskupów, w Kościół, by – jeśli już nie
wyraźnie zwalczać – to chociażby tylko kwestionować to, co
głosi i czyni Kościół.
Dochodzenie do Boga nie jest łatwe. Wymaga wiele wysiłku,
wymaga pokonywania przeszkód. Niosący paralityka zdobyli się
na spuszczenie chorego przez dach, by dotrzeć do Chrystusa.
3. Nasza pomoc drugim w dochodzeniu do Boga
W drodze do Boga pomagają nam inni. To właśnie paralityka
przynieśli inni. Naszym zadaniem jest ułatwianie innym,
pomaganie drugim w dochodzeniu do Pana Boga. Taką rolę
pełnią kapłani. Do takiego zadania przygotowujemy waszych
synów. Będą oni kiedyś jako kapłani przyprowadzać ludzi do
Boga. Zadanie to jednak rozciąga się na wszystkich uczniów
Chrystusa, także na was, drodzy rodzice. Macie swoim dzieciom, swoim bliskim ułatwiać w dochodzeniu do Pana Boga.
Módlmy się w tej Eucharystii, sprawowanej na początku
waszych rekolekcji, aby te święte dni usposobiły was do tego,
byście w dalszym waszym życiu skutecznie pomagali innym w
dochodzeniu do Pana Boga.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, rozpoczęcie rekolekcji dla
rodziców alumnów II i IV roku, 13 stycznia 1995 r.
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Tajemnica powołania
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

1. Powołanie św. Jana Chrzciciela

Temat naszego rozważania w czasie Mszy św. inaugurującej
wasz Dzień skupienia wyznacza nam patron dzisiejszego dnia –
św. Jan Chrzciciel. W gronie świętych, których czcimy w ciągu
roku liturgicznego, zajmuje on miejsce szczególne. Stoi on na
przełomie Starego i Nowego Przymierza. Jest Poprzednikiem
Pańskim. Został powołany przez Boga do wypełnienia
szczególnego powołania. Miał przygotować ludzi na przyjęcie i
na działalność Mesjasza. Powołanie swoje wypełnił znakomicie.
Zyskał wielką pochwałę u samego Chrystusa, który powiedział o
swoim Poprzedniku: „Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11,11).
Patrząc dziś na tego szczególnego świętego, patrona naszej
katedry we Wrocławiu i całej naszej archidiecezji, rozważmy na
tej wieczornej Eucharystii tajemnicę powołania.
2. Nasze powołanie

Zacznijmy naszą refleksję od stwierdzenia, że wszystko, co
jest – poza Bogiem – jest powołane. Tylko Bóg nie był
powołany. Bóg powołał najpierw do istnienia stworzenie. W
Składzie apostolskim wypowiadamy słowa: „Wierzę w Boga
Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi”. Bóg powołał do istnienia dwa
wielkie okręgi: dom niebieski, niewidzialny, przeznaczony dla
istot duchowych, i dom ziemski, widzialny wszechświat,
przeznaczony dla ludzi i innych istot żyjących i nieożywionych.
Całe stworzenie: niebieskie i ziemskie, zostało powołane, by
oddawać Bogu chwałę.
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a. Powołanie nas do istnienia

Wśród istot powołanych do istnienia szczególną pozycję
zajmuje człowiek. Każdy z nas jest dlatego, że jest Pan Bóg. To,
że akurat jesteśmy w takim czasie dziejów świata, zawdzięczamy w pierwszej kolejności Bogu. Bóg po prostu chciał nas
mieć, dlatego jesteśmy. Powołanie każdego z nas przez Boga do
życia – to fundament każdego innego powołania.
Nasze ludzkie powołanie ma taki sam cel jak i powołanie
wszelkiego stworzenia. Jesteśmy powołani do szerzenia Bożej
chwały. Jako istoty podobne do Boga winniśmy to czynić
świadomie i dobrowolnie.
b. Powołanie do życia w przyjaźni z Bogiem

Człowiek z woli Boga otrzymuje obok powołania do życia
biologicznego dodatkowe powołanie, powołanie do życia
dziecka Bożego. O tym powołaniu mówi św. Jan Ewangelista w
Prologu swojej Ewangelii: „Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z
woli męża, ale z Boga się narodzili” (J 1,12-13). Sw. Paweł zaś
powie o nas chrześcijanach, że „jesteśmy świątynią Boga i że
Duch Boży mieszka w nas” (1 Kor 3,16).
To życie nadprzyrodzone, które się łączy z naszą wiarą,
winniśmy rozwijać i pogłębiać. Jesteśmy rzeczywiście powołani
do życia w wierze, nadziei i miłości, do życia w przyjaźni z
Bogiem i drugimi ludźmi.
c. Powołanie małżeńskie

Bóg każdemu człowiekowi wyznacza szczególną drogę
życia. Powołuje do wykonywania różnych zawodów, różnej
pracy, różnych zadań. Wśród tych różnych powołań odnajdujemy powołanie do małżeństwa i kapłaństwa. Bardzo częste jest
powołanie ludzi do małżeństwa.
Drodzy rodzice. Bóg powołał was najpierw do życia. W sakramencie chrztu św. powołał was do życia w łasce dzieci
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Bożych. Z czasem powołał was do założenia rodziny. Wasze
małżeństwo, które zawarliście ze sobą przed laty, stało się
szczególnym powołaniem waszego życia. Pan Bóg zlecił wam
pójście wspólną drogą życia. Przydzielił was wzajemnie do
siebie. Wprawdzie kiedyś sami wybraliście się nawzajem, ale za
waszym wyborem stał na pewno sam kochający Bóg.
d. Powołanie kapłańskie
Drugim powołaniem społecznym jest powołanie do kapłaństwa. Takie powołanie otrzymali wasi synowie. Powołanie do
kapłaństwa jest szczególnym powołaniem. Jest ono szczególną
łaską – darem, darmo danym, i szczególnym zadaniem. Chrystus
mówił do pierwszych uczniów, których powołał: „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).
A więc to nie wasi synowie wybrali Chrystusa, ale On ich
wybrał, powołał. Jest to wielkie wyróżnienie dla waszych synów, ale także i dla was. Być matką, być ojcem kleryka, a potem
księdza – to wielkie wyróżnienie, a zarazem wielkie zadanie.
Powołanie kapłańskie to nie tylko dar, wyróżnienie, ale także
wielkie życiowe zadanie do wypełnienia. Chrystus powołuje
waszych synów, aby jako kapłani szerzyli prawdę, obdarzali
ludzi mądrością Bożą. Tej mądrości ludzie bardzo potrzebują.
Szatan ciągle sieje kłamstwo i dzieli ludzi. Potrzebni są siewcy
prawdy, i to siewcy odważni, bezkompromisowi, siewcy, którzy
nie mówią tego, co się ludziom podoba, ale mówią to, co
pochodzi od Boga.
Popatrzmy na św. Jana Chrzciciela. Nie przestraszył się
Heroda. Jak spostrzegł, że Herod za żonę wziął sobie żonę swego brata Filipa, Jan zaprotestował: „nie wolno ci mieć żony
twego brata” (Mk 6,18). Za to poszedł do więzienia i za to zginął.
Oprócz działalności nauczycielskiej wasi synowie podejmą
kiedyś działalność liturgiczną i pasterską. Będą sprawować
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święte obrzędy, szczególnie tajemnicę Eucharystii. Będą gromadzić ludzi przy Chrystusie.
Do tych wielkich i ważnych zadań ma ich przygotować
seminarium. Czas seminarium to nie tylko czas weryfikacji
swego powołania: Czy mam być kapłanem? czy Chrystus mnie
naprawdę powołuje?, ale to także czas intensywnej formacji
ascetycznej i teologicznej.
3. Towarzyszenie powołaniu do kapłaństwa
Drodzy rodzice, fakt powołania waszych synów do kapłaństwa, fakt pobytu waszych synów w seminarium stawia przed
wami jako rodzicami ważne zadania. Winniście być szczególnie
obecni na ich drodze do kapłaństwa i potem w ich w życiu
kapłańskim. Synowie wasi nie będą zakładać swoich rodzin.
Będzie to dla nich wielkie wyrzeczenie. Winni oni znajdować
oparcie przede wszystkim w was. Bądźcie zatem duchowo z nimi. Macie okazję, by zobaczyć, jak tu mieszkają, gdzie się
modlą, gdzie się uczą. Będziecie mogli po tej wizycie, po tym
Dniu skupienia duchowo być bliżej waszych synów.
Powierzmy w tej Eucharystii waszych synów, powierzmy
siebie samych Bożej Opatrzności. Módlmy się, aby wasi synowie prawidłowo odczytali swoje powołanie, by wielkodusznie
na nie odpowiedzieli, poświęcając się całkowicie Bogu i ludziom. Powierzmy się wszyscy dobremu Bogu, abyśmy byli
choć trochę podobni do św. Jana Chrzciciela, abyśmy w jego
stylu wypełniali nasze powołanie, którym nas Bóg obdarzył
Amen.
Kaplica seminaryjna MWSD we Wrocławiu, rozpoczęcie rekolekcji św. dla
alumnów I roku, 24 czerwca 1995 r.
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Wdzięczność i odpowiedzialność za
powołanie
Rdz 12,l-4a; 2 Kor 5,14-20, Mk 10,28-30

1. Przesłanie słowa Bożego

Na naszej Eucharystii sprawowanej w tym narodowym
sanktuarium maryjnym zostało ogłoszone słowo Boże. Dotyka
ono dziś tajemnicy powołania i powołanych. Przypomina nam
najpierw o powołaniu Abrahama, który został wezwany do
opuszczenia swej rodzinnej ziemi i udania się do kraju wskazanego przez Boga: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu
twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). Abraham posłuchał Boga i otrzymał od Niego obfite błogosławieństwo.
W Ewangelii Chrystus mówi o nagrodzie dla tych, którzy dla
Jego imienia opuszczają swoje rodzinne zagrody. Jest ona
wielka zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu. Posługa jednania, napominania owocuje w obfitym błogosławieństwie
Bożym. Powołanie więc łączy się z rezygnacją, z pozostawieniem wielu dóbr, ale dobrze wypełniane – przynosi stokrotne
owoce.
Siostry i bracia! Jesteśmy dziś na Jasnej Górze jako rodziny
osób powołanych, jako ludzie wspierający dzieło powołań, a
wiele i wielu z nas jako osoby obdarzone powołaniem kapłańskim czy zakonnym. Jutro niedziela Dobrego Pasterza. W
naszych świątyniach będą prowadzone rozważania o powołaniu
do służby Bożej. Wypada nam, tu w Domu Matki, zamyślić się
nad tajemnicą powołania.
2. Powołanie i jego główne odmiany

a. Powołanie do istnienia, do tycia
Zauważmy najpierw, że wszystko, co jest – poza Bogiem –
jest powołane. Tylko Bóg nie jest powołany. Bóg powołał na
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początku do istnienia stworzenie. Wyznajemy w każdą niedzielę
na liturgii, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Stwórca powołał do
istnienia dwa wielkie domy: niebieski, niewidzialny, niezniszczalny, dom naszego stałego, wiecznego zameldowania –
oraz dom ziemski, widzialny świat, przeznaczony dla ludzi i
innych istot żyjących i nieożywionych. Jesteśmy w Bożym
domu. Bóg kazał napisać w psalmie: „Do Pana należy ziemia i
to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy” (Ps 24,1). Wiemy, w
jakim celu powołał Bóg do istnienia stworzenie. Powołał po to,
aby oddawało swemu Stwórcy chwałę. Przeto wszelkie
stworzenie wielbi Boga swoim istnieniem; góry, lasy, pola,
rzeki, oceany, rośliny, wszelkie zwierzęta, ptaki i gady, a także i
ludzie.
Wśród istot żyjących odnajdujemy siebie samych jako powołanych do istnienia, do życia. Mogło nas nie być, a oto jesteśmy. Dlaczego jesteśmy? Jesteśmy dlatego, bo jest Bóg, który
nas powołał do istnienia. Mogliśmy żyć w innym czasie, np. w
wieku V, XIII czy XIX, a żyjemy na przełomie XX i XXI wieku.
Mogliśmy się narodzić na innym kontynencie. A oto jesteśmy w
Polsce. Nikt z nas nie wybrał sobie ani czasu, ani miejsca życia
na ziemi. To Bóg nas powołał do istnienia. To On określił nam
czas i miejsce życia. Powołanie do istnienia, do życia – to
pierwszy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga. Jest to fundament
każdego innego powołania. Dodajmy jeszcze, że nasze ludzkie
powołanie ma taki sam cel jak i powołanie pozostałego
stworzenia. Jesteśmy powołani do szerzenia Bożej chwały. Jako
istoty rozumne i wolne winniśmy to czynić w sposób świadomy i
dobrowolny.
b. Powołanie do życia we wspólnocie Kościoła
W powołanie do życia zostało wpisane w naszym wczesnym dzieciństwie powołanie do życia we wspólnocie Kościoła.
Przez sakrament chrztu św. staliśmy się dziećmi Bożymi
i członkami Kościoła. O tym powołaniu mówi św. Jan Ewangelista w Prologu swojej Ewangelii. „Wszystkim tym jednak,
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którzy Je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym,
którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (J 1,12-13). Św. Paweł
zaś powie o nas chrześcijanach: „Czyż nie wiecie, żeście
świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga
jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16-17). To życie
nadprzyrodzone, którego przejawem jest nasza wiara i miłość do
Boga, winniśmy ciągle rozwijać i pogłębiać.
3. Powołania szczegółowe, specjalne
Bóg każdemu człowiekowi, którego powołuje do życia biologicznego i nadprzyrodzonego, wyznacza szczególną drogę
życia. Powołuje do wykonywania różnych zawodów, różnej
pracy, różnych zadań. Wśród tych różnych powołań odnajdujemy powołanie do małżeństwa i kapłaństwa, do życia w dobrowolnym bezżeństwie. Właściwie – można powiedzieć – jest
tyle powołań, ile zawodów. Jest tyle powołań, ilu ludzi. Każdy
człowiek ma swoiste, niepowtarzalne powołanie. Każde powołanie jest ważne. Nie powinniśmy zatem pytać, które powołanie jest ważniejsze, godniejsze, gdyż wszystkie są godne
przyjęcia i wypełniania. Zauważmy, że każde powołanie łączy
się z jakąś rezygnacją. Każdy wybór bowiem niesie jakieś ograniczenie. Nie można wszystkiego wybrać. Wybierając jedno,
rezygnujemy z czegoś drugiego. Sam Bóg nie powołuje nas do
wszystkiego, ale do określonych funkcji i zadań.
Drodzy rodzice, Bóg powołał was najpierw do życia. W sakramencie chrztu św. powołał was do życia w łasce dzieci
Bożych. Z czasem powołał was do założenia rodziny. Wasze
małżeństwo, które zawarliście ze sobą przed laty, stało się
szczególnym powołaniem waszego życia. Pan Bóg zlecił wam
pójście wspólną drogą życia. Przydzielił was wzajemnie do
siebie. Wprawdzie kiedyś sami wybraliście się nawzajem, ale
za waszym wyborem stał i ciągle stoi kochający Bóg. Z waszego gniazda rodzinnego ten sam Bóg powołał do kapłań272

stwa czy życia zakonnego wasze dziecko, waszego syna, córkę,
brata, siostrę.
To powołanie kapłańskie czy zakonne jest szczególnym
powołaniem, jest szczególnym wyróżnieniem. Jest ono szczególną łaską i szczególnym zadaniem. Jest – jak napisał Jan Paweł
II – darem i tajemnicą. Jest darem dla wspólnoty Kościoła. Jest
darem dla kogoś ze względu na drugich.
Powołanie to jest łaską, darem darmo danym. Chrystus
powiedział do pierwszych uczniów, których powołał: „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). A więc to nie wasi synowie i córki wybrali Chrystusa, ale
On ich wybrał, powołał. My powołani wiemy dobrze, że to nie
tyle my wybraliśmy Chrystusa, co On nas wybrał i powołał.
Jest to wielkie wyróżnienie dla waszych synów, dla waszych
córek, ale także i dla was. Być matką, być ojcem księdza, siostry
zakonnej – to wielkie wyróżnienie, a zarazem wielkie zadanie.
Powołanie kapłańskie to nie tylko dar, wyróżnienie, za które
trzeba nieustannie dziękować Bogu, ale także wielkie życiowe
zadanie do wypełnienia.
4. Cel powołania kapłańskiego
Powołanie kapłańskie czy zakonne jest powołaniem do
przypominania ludziom o Bogu, powołaniem do głoszenia
prawdy Bożej, zwłaszcza Ewangelii otrzymanej od Chrystusa.
Jezus powołuje waszych synów, aby jako kapłani szerzyli
prawdę, obdarzali ludzi mądrością Bożą. Tej mądrości ludzie
bardzo potrzebują. Szatan ciągle sieje kłamstwo i rujnuje ludzi.
Potrzebni są siewcy prawdy, i to siewcy odważni, bezkompromisowi, siewcy, którzy nie mówią tego, co się ludziom
podoba, ale mówią to, co pochodzi od Boga – na wzór św. Jana
Chrzciciela, który nie przestraszył się Heroda. Gdy zauważył, że
Herod za żonę wziął sobie żonę swego brata Filipa,
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zaprotestował: „nie wolno ci mieć żony twego brata” (Mk 6,18).
Za to poszedł do więzienia i za to zginął.
W tych dniach zostali nam przypomniani inni znakomici
siewcy Bożego słowa: św. Wojciech, św. Stanisław, biskup i
męczennik, św. Andrzej Bobola.
Oprócz działalności nauczycielskiej kapłani pełnią czynności
liturgiczne i pasterskie. Sprawują święte obrzędy, szczególnie
tajemnicę Eucharystii. Pełnią także posługę charytatywną.
Jednoczą ludzi wokół wartości ewangelicznych.
5. Formy współpracy rodzin osób powołanych
z powołanymi
Drodzy rodzice! Fakt powołania waszych synów i córek do
świętej służby Bożej stawia przed wami jako rodzicami ważne
zadania. Jesteście nadal najbliższymi ludźmi waszych
powołanych dzieci. Jesteście nadal za nich odpowiedzialni.
Przypomnijmy, jakie zobowiązania ciążą na was.
Pierwszym zadaniem jest codzienna modlitwa. Nie zapominajcie o codziennej modlitwie. Wasi synowie i wasze córki są
powołani do tak ważnych i trudnych zadań. Jako kapłan mogę
powiedzieć, że do zadań tych często nie dorastamy. Niekiedy
przerastają one nasze możliwości i nasze uzdolnienia.
Potrzebujemy dużego wsparcia modlitewnego. Potrzebujemy
ogromu Bożego miłosierdzia. Prosimy o modlitwę tych, którym
na co dzień służymy. Liczymy także, a może przede wszystkim,
na modlitwę naszych rodziców, rodzeństwa, przyjaciół,
wspomożycieli.
W roku 1981 Wydawnictwo Pallottinum wydało w Polsce
książkę pt: Sylwetki matek kapłanów. Znajdujemy w niej kilkadziesiąt wypowiedzi – świadectw kapłanów o swoich matkach.
Jeden z kapłanów napisał: „Kiedy udawałem się na studia teologiczne do Krakowa, Matka powiedziała: «Uklęknij, synu. Nie
damy ci pieniędzy, bo ich nie mamy, ale udzielamy ci błogosławieństwa rodzicielskiego i przyrzekamy modlić się za ciebie do
końca życia». Ręce Ojca, a potem Matki, spoczęły na głowie,
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uczyniły wielki znak krzyża świętego, sprowadziły do duszy
łaski Boże. To wydarzenie, a także obietnica modlitwy były dla
mnie jedyną dźwignią moralną w ciemnościach nocy obozowej i
w późniejszych perypetiach życiowych”1.
Drugim ważnym zadaniem rodzin osób powołanych jest
przykładne spełnianie praktyk religijnych i codzienne liczenie
się z Bogiem przez zachowywanie dobrych religijnych i patriotycznych zwyczajów.
Opowiadał nam kiedyś ks. kardynał Henryk Gulbinowicz,
metropolita wrocławski, że jego dziadek wychodził rano, zakładał czapkę, brał torbę i błogosławił obory, stodoły, pola.
Wiedział, że to, co najważniejsze, pochodzi od Boga.
Kilkanaście lat temu na Dolnym Śląsku do jednej z parafii
zgłosił się w godzinach rannych neoprezbiter, skierowany przez
ordynariusza na pierwszą placówkę po święceniach kapłańskich.
Przyjechał tam ze swoją mamą. Mama poprosiła ks. proboszcza
o pozwolenie na krótką pielgrzymką do sanktuarium maryjnego
w Bardzie Śląskim. W dniu podjęcia pracy kapłańskiej chciała
oddać swego syna na całe kapłańskie życie opiece Matki Bożej.
Ks. proboszcz wyraził zgodę. Dał nawet parafialny samochód i
znalazł kierowcę. Do matki i syna kapłana dosiadła się
gospodyni. Po odbytej pielgrzymce wyznała, iż tak modlącej się
matki jeszcze w swoim życiu nie widziała.
Innym ważnym obowiązkiem osób z rodzin powołanych jest
życie zgodne z prawem Bożym i własnym sumieniem, innymi
słowy, dawanie świadectwa chrześcijańskiego życia.
Siódmego lutego 1998 r. w Bazylice watykańskiej Ojciec św.
Jan Paweł II przewodniczył uroczystościom pogrzebowym
argentyńskiego kardynała Eduardo Pironio. W homilii pogrzebowej Papież nawiązał do szczególnej historii życia zmarłego,
związanej z okolicznościami jego narodzin. Matka kard. Pironio
po urodzeniu pierwszego dziecka, mając wówczas 18 lat, ciężko
zachorowała. Lekarze stwierdzili, że następna cią-

1

Sylwetki matek kapłanów, Poznań – Warszawa 1981, s. 626.
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ża będzie stanowiła poważne zagrożenie dla jej życia. Matka
przyszłego kardynała udała się po poradę do biskupa pomocniczego w La Placie, który jej powiedział, że lekarze mogą się
mylić i polecił jej zawierzyć Opatrzności Bożej. Matka wydała
jeszcze na świat dwadzieścioro dzieci i dożyła 82 lat. Eduardo
Pironio był ostatnim dzieckiem – dwudziestym pierwszym z
kolei. Przyszły kardynał został później następcą tego samego
biskupa, który poradził jego mace zawierzyć Opatrzności. Kardynał wiedział o swojej bohaterskiej matce. Może to właśnie
mobilizowało go do tak gorliwej służby Kościołowi.
Siostry i bracia, bądźcie dla waszych powołanych dzieci
oparciem. Bądźcie duchowo obecni w ich życiu. Wasi powołani
synowie i córki nie zakładają swoich rodzin. Jest to dla nich
wielkie wyrzeczenie. Winni znajdować oparcie przede
wszystkim w was. Bądźcie zatem obecni w ich życiu przede
wszystkim przez modlitwę i ofiarowanie w ich intencji trudów
dnia codziennego.
Powierzmy w tej Eucharystii waszych powołanych synów i
córki, powierzmy wszystkich powołanych, powierzmy siebie
samych Panu Bogu. Oddajmy ich i siebie w tym jasnogórskim
sanktuarium opiece Matki wszystkich powołanych. Ona, która
najlepiej wypełniła powołanie otrzymane od Boga, dziś pomaga
tym, którzy są w trakcie wypełniania powołania tu na ziemi.
Nabierzmy w tym miejscu nowego duchowego entuzjazmu.
Powiedzmy sobie w duchu, że warto żyć, że warto oddać się
całkowicie na służbę Bogu i Kościołowi, w stylu Ojca św. Jana
Pawła II – Totus Tuus, bo jest zapowiedziana przez Tego, który
nas powołał, wielka nagroda: „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 10,29-30). Amen.
Bazylika jasnogórska, ogólnopolska pielgrzymka rodzin osób powołanych i
wspierających powołania, 10 maja 2003 r.
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E. Homilie do młodzieży maturalnej
Maryja w moim życiu
1 Krl12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10

1. Matka najbliższą osobą człowieka

W dzisiejszym przesłaniu ewangelicznym słyszymy o cudownym rozmnożeniu chleba. Jezus karmi ludzi nie tylko słowem, które głosi, ale także chlebem. Dba więc o całego człowieka, karmi ducha i ciało. Przez to jawi się jako sługa człowieka, przyjaciel ludzi potrzebujących, spieszący wszystkim z
pomocą.
Dziś, w dzień sobotni, chcemy wybrać się w odwiedziny do
domu rodzinnego Chrystusa. Chcemy złożyć wizytę Jego Matce,
Maryi, która Go urodziła i wychowała. Z tych odwiedzin cieszy
się zapewne sam Chrystus, gdyż On – jak należy przyjąć –
najlepiej ze wszystkich synów, ze wszystkich mieszkańców
ziemi, kochał swoją Matkę. Możemy o tej Jego miłości
wnioskować, myśląc o naszym stosunku do naszych ziemskich
matek. Prawie wszyscy z was mają swoje ziemskie matki. Ileż
one myślą o was! Troszczą się o wasze zdrowie. Zabiegają
niemal o wszystko. Pragną, żeby w życiu było wam dobrze. I
zapewne myślą o was w czasie tych trzech dni. Ciekawe są, co tu
robicie, jak się czujecie i jacy powrócicie do nich. Taka jest już
natura matki. Dobra matka myśli o dziecku. Pragnie, by jej
dziecku dobrze się wiodło.
Popatrzmy dziś na Matkę Jezusa, tę Matkę, którą nazywamy
Matką Najświętszą, Matką Zbawiciela świata.
2. Maryja naszą wspólną Matką

Maryja zajmuje pierwsze miejsce w Kościele. Z ludzi była
najświętszą. Już anioł zaświadczył o tym, gdy Jej powiedział:
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„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona
jesteś między niewiastami” (Łk 1,28).
Chrystus chciał mieć matkę najlepszą, matkę bez grzechu,
matkę oddaną całkowicie Bogu. Dlatego już w okresie poczęcia
uwolnił Ją od grzechu pierworodnego. Chrystus tę Matkę dał
ludziom. Nie zatrzymał Jej dla siebie. Na krzyżu powiedział:
„Niewiasto, oto syn twój [...]. Oto Matka twoja” (J 19,26-27).
Kościół poucza, że w tych słowach zawarte są dwa życzenia:
abyśmy w Maryi widzieli naszą Matkę, która nam pomaga, i w
związku z tym, abyśmy Ją prosili o wstawiennictwo oraz
abyśmy Ją naśladowali, mając w Niej wzór, jak żyć, jak służyć
Bogu i ludziom.
Nasi wierni chętniej spełniają to pierwsze życzenie i tak
często przedkładają Maryi różne prośby. Jest tak w Częstochowie. Jest tak wszędzie, gdzie ludzie modlą się do Matki
Bożej. Czy jest to poprawne? Owszem, tak trzeba, ale to jeszcze
nie wszystko. Trzeba także spełniać to drugie życzenie, aby
Maryję naśladować.
3. W czym możemy naśladować Maryję?
a. Maryja jest Niewiastą, Dziewicą słuchającą
Jest otwarta na głos Boga, na Jego słowo. Z wiarą słuchała
Bożego słowa. Już w Nazarecie, przy Zwiastowaniu, przyjęła z
wiarą Boże słowo. Nie wiedziała dokładnie, jak pocznie Syna
Bożego, ale zawierzyła Bogu: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk
1,38). A potem Maryja była szczególnym świadkiem Wcielenia
Chrystusa, przechowywała wspomnienie Jego dzieciństwa,
którego wydarzenia rozważała w swoim sercu (por. Łk 2,19.51).
Podobnie czyni Kościół, który w świętej liturgii słucha słowa
Bożego i je rozważa. Jakże potrzeba nam dziś tego słowa, słowa
prawdy, które jest mądrością, które niesie wyzwolenie, które jest
dla nas światłem. Szczęśliwi, którzy dziś są otwarci na Boży
głos, którzy rozważają w sercu, jak Maryja, słowo Boże. Pan
Bóg ma zawsze rację.
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Wczoraj braliśmy udział w pogrzebie ojca jednego z naszych
kleryków. Był to szczególny pogrzeb. Zona męża, syn kleryk
przeżywali to rozstanie z głęboką wiarą, jako ci, którzy
naprawdę uwierzyli Bożemu słowu.
b. Maryja jest Dziewicą modlącą się

Uwidacznia się to w Jej nawiedzeniu Elżbiety, matki Poprzednika Chrystusa, św. Jana Chrzciciela. Wypowiada tam
słowa uwielbienia Boga, słowa pokory oraz wiary i nadziei:
„Wielbi dusza moja Pana [...]” (Łk 1,46).
Maryja ukazuje się także jako Dziewica prosząca, była Matką
proszącą w potrzebie ludzi w Kanie Galilejskiej. Wreszcie w
ostatniej chwili swego życia Maryja ukazuje się również jako
Dziewica modląca się. Modli się razem z Apostołami w
Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego.
I znowu powiedzmy, że dziś tę funkcję pełni Kościół. Kościół
uwielbia Boga, przedstawia mu prośby. Czyni to w uroczystej
liturgii, szczególnie w Eucharystii. Ale ludzie Kościoła modlą
się także prywatnie, tak czyniła to Maryja. Człowiek, modląc się,
nigdy nie traci czasu. Można tracić czas, czyniąc cokolwiek, czas
modlitwy zaś jest zawsze czasem świętym. Bez ducha modlitwy
nie ma dobrego księdza, dobrego ojca, matki, dobrego
człowieka.
c. Maryja jest Dziewicą ofiarującą

To właśnie staje się widoczne najpierw w ofiarowaniu Jezusa
w świątyni (por. Łk 2,22-35). Tam właśnie ujawnia się prawda o
zbawieniu wszystkich ludzi, gdyż Symeon nazywa Jezusa
światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela (Łk 2,32). Drugie
ofiarowanie Maryi dokonało się na Kalwarii, gdy stojąc pod
krzyżem, „najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i
najpełniej z ludzi złączyła się z ofiarą Chrystusa” (KK 58).
Wiemy, że tajemnica tego ofiarowania uobecnia się, staje
się żywa w każdej Mszy św. Dlatego w każdej Mszy Św., w tak
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ważnym momencie, po przeistoczeniu, wspominamy Maryję,
Matkę Chrystusa. To wspomnienie ma m.in. taki cel, byśmy na
wzór Maryi swoje życie składali Bogu w ofierze. Sformułujmy
na końcu kilka wniosków:
- Na drogach naszego życia bądźmy otwarci na Boże słowo,
na to, co mówi Pan Bóg. Dlatego szukajmy tych miejsc, gdzie
Bóg przemawia. Mówi uroczyście na liturgii eucharystycznej,
przemawia do nas w czasie lektury Pisma św.
- Na wzór Maryi bądźmy na drogach naszego życia ludźmi
modlitwy, na pierwszym miejscu modlitwy uwielbienia Boga.
- Na wzór Maryi na drogach naszego życia poświęcajmy
Bogu swoje życie, szczególnie to, co nas boli, co nas kosztuje, co
przynosi cierpienie. Zycie bez ofiary, bez wyrzeczenia jest mało
wartościowe. Kto się nie poświęci, niczego nie dokona.
- W naszych modlitwach do Maryi prośmy o to, byśmy do
Niej byli podobni. Jak o to będziemy prosić i będziemy się starać
Ją naśladować, to Ona o nas nie zapomni. Zobaczy wcześniej
nasze potrzeby i przedstawi je swojemu Synowi.
Bądźmy zatem przyjaciółmi Maryi. Czujmy się Jej dziećmi.
Nośmy zawsze z sobą różaniec. Niech on będzie zawsze w naszej
kieszeni. Niech będzie odmawiany. Niech będzie znakiem naszej
przyjaźni z Nią i niech będzie naszą ulubioną modlitwą przez
całe życie. Amen.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, rozpoczęcie rekolekcji dla
maturzystów, 13 lutego 1988 r.

Per aspera ad astra
Pwt 30,15-20; Lk 9,22-25

1. Wartość Bożych przykazań
Na początek rekolekcji otrzymaliśmy bardzo ważne wskazania w tekstach Pisma Świętego, odczytanych w naszym zgro280

madzeniu liturgicznym. Pierwsze czytanie przeniosło nas w
bardzo ważny moment historii zbawienia, w ten czas, kiedy to
Mojżesz, pokazując tablice kamienne z przykazaniami, mówił:
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęcie, śmierć i
nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i
chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy,
abyś żył, mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w
kraju, który idziesz posiąść” (Pwt 30,15-16). Pan Bóg postawił
naród wybrany w sytuacji wyboru. Ci, którzy wybierali Boże
przykazania, wybierali życie, błogosławieństwo i szczęście.
Natomiast ci, którzy pogardzili Bożym Prawem, ci, którzy poszli
za inną filozofią życia – ci wybrali śmierć, przekleństwo i
nieszczęście. Tych, którzy wybrali Prawo Pańskie, psalmista
nazywa błogosławionymi, czyli szczęśliwymi: „Błogosławiony
człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na
drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w
prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i
nocą” (Ps 1,1-2) .
Ten wybór Bożych przykazań i ich odrzucanie trwa do dziś!
Co się działo z ludźmi, którzy obierali w życiu drogę Bożych
przykazań? Każdy wybór przykazań prowadzi do życia, błogosławieństwa i szczęścia, do wygrania życia doczesnego i
wiecznego. Każde zaś odrzucenie wiedzie do śmierci, przekleństwa, cierpienia.
Ojciec Władysław Kluz, karmelita bosy, kilkanaście lat temu
napisał książkę 47 lat życia. Książka prezentuje dwóch
bohaterów: o. Maksymiliana Kolbego i Rudolfa Hessa, komendanta obozu w Oświęcimiu. Ojciec Maksymilian szedł przez
życie drogą Bożych przykazań. Wygrał życie doczesne oraz
wieczne. R. Hess zaczął dobrze, ale pogardził Bożym Prawem.
Przystał do ludzi opętanych przez diabła. Przegrał życie doczesne. Nie wiemy, co dzieje się z nim w wieczności.
Pokochajmy drogę Bożych przykazań. Jeszcze nikt nie żałował, że zachowywał Boże Prawo. Warto być przyjacielem Pana
Boga na ziemi, a potem w niebie.
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2. Chrystus udoskonala Boże przykazania

Zapamiętaliśmy z pewnością dzisiejsze słowa Chrystusa:
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).
Droga za Chrystusem jest drogą Bożych przykazań. Jest to droga
trudna. Jest to droga zapierania się samego siebie, droga brania
krzyża i naśladowania Chrystusa.
Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Zaprzeć się samego
siebie, to powiedzieć „nie” swoim zachciankom, swojemu
egoizmowi, swojej miłości własnej. Zaprzeć się samego siebie,
to wypowiedzieć walkę swoim złym przyzwyczajeniom, swoim
nałogom, swoim popędom cielesnym. Zaprzeć się samego
siebie, to umniejszać siebie i pozwalać Chrystusowi wzrastać w
sobie – w myśl tego, co mówił i czynił św. Jan Chrzciciel: „On
ma wzrastać, a ja mam się umniejszać” (J 3,30). Samozaparcie
łączy się z jakimś poświeceniem! Jest takie powiedzenie, które
głosi: kto się nie poświęci, niczego nie dokona. Pan Jezus
powiedział: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech co dnia weźmie
krzyż swój”.
Droga samozaparcia łączy się z braniem krzyża na każdy
dzień. Co to znaczy brać krzyż? To znaczy podejmować ciągle
na nowo swoje zadania, swoje obowiązki. Wziąć krzyż, to także
przyjąć i cierpliwie znosić chorobę, niepowodzenia, przykrości.
Kto chce być uczniem Chrystusa, ten winien Go naśladować
w Jego myśleniu, mówieniu i działaniu. Trzeba więc tak myśleć,
jak myślał Chrystus, tak mówić i tak postępować, jak On mówił i
czynił.
3. Przez ciernie do gwiazd
Żeby w życiu być kimś, żeby coś osiągnąć, trzeba się poświęcić, trzeba dużo wymagać od siebie. Widać to jasno w
sporcie. Żeby być dobrym sportowcem, żeby osiągać wyniki na
światowym poziomie, trzeba się naprawdę poświęcić, trzeba się
naprawdę zaprzeć samego siebie. Ile np. czasu tancerze na
łyżwach muszą spędzić na tafli lodowej, by potem zająć wy-
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soką lokatę w klasyfikacji. Ojciec św. Jan Paweł II mówił do
młodzieży, a więc także do was, na Westerplatte: „Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
Droga do wielkości prowadzi przez samozaparcie, branie
krzyża i naśladowanie Chrystusa: per aspera ad astra – „przez
ciernie do gwiazd”.
Drodzy maturzyści, dobiega powoli kresu wasza szkoła
średnia. Będziecie wkrótce szukać drogi życia. Staniecie na
rozstaju dróg. Jaką drogą pójdziecie? Każda droga będzie dobra,
jeśli to będzie droga Bożych przykazań, jeśli to będzie droga
zapierania się samego siebie, droga brania krzyża i naśladowania
Chrystusa. Kto wybiera taką drogę, wybiera rzeczywiście życie,
błogosławieństwo i szczęście.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, rozpoczęcie rekolekcji dla
maturzystów, 9 lutego 1989 r.

Człowiek w poszukiwaniu mądrości
1 Krl10,1-10; Mk 7,14-23

1. Król Salomon uosobieniem mądrości
Drodzy maturzyści i inni uczniowie szkól średnich, którzy
przybyliście na rekolekcje!
Homilia mszalna, którą się wygłasza na Mszy Św., odnosi się
zazwyczaj do słowa Bożego ogłaszanego na liturgii. Tak też
potraktujmy i tę homilię w czasie Mszy św. na początku naszych
rekolekcji. Niech będzie komentarzem do dzisiejszych czytań.
Czytanie pierwsze dzisiejszej liturgii opowiada o wizycie
królowej Saby u króla Salomona. Król ten znany był w ów283

czesnym świecie jako monarcha o wielkiej mądrości. Pan Bóg
udzieli mu daru ogromnej wiedzy i wielkiej mądrości. Wiedziano o tym w okolicznych krajach, dlatego składano mu
wizyty. Tak też zrobiła królowa Saby. Księga Królewska, dziś
czytana, opowiada o wielkim zaszczycie, jakiego doznała królowa, spotykając się z mądrym Salomonem. Wygłosiła na cześć
Salomona mowę, w której wychwalała jego mądrość.
2. Człowiek – poszukiwacz mądrości

Człowiek jest poszukiwaczem mądrości, chce być mądrym.
Szukają mądrości młodzi i starsi. Gdzie zazwyczaj szukają
ludzie tej mądrości? Wielu szuka jej w książkach, dlatego podejmuje różnego rodzaju studia. Uczą się nie tylko po to, żeby
zdobyć zawód i pracę, ale po to, żeby wiedzieć, żeby być mądrym. Ważna jest wiedza o świecie, o przyrodzie. Potrzebna jest
także znajomość matematyki, logiki, informatyki, ale z
pewnością najciekawsza jest wiedza o człowieku, o sensie jego
życia, o szczęściu, o powołaniu. Są ludzie o wielkiej wiedzy,
których nie można jednak uznać za mądrych. Właśnie mądrość
to wiedza o życiu ludzkim. Być mądrym – to wiedzieć, po co się
żyje, po co się śpi, po co się cierpi, dlaczego winno się być
dobrym. Być mądrym – to odpowiednie, szlachetne zasady
postępowania. Być mądrym-to także wiedzieć, dlaczego
wysiłek, dlaczego poświecenie, dlaczego śmierć i co dalej?
Takim ośrodkiem mądrości jest uczelnia, do której przybyliście.
W domu, w którym jesteście, mieści się Seminarium Duchowne.
3. Seminarium Duchowne – uczelnia ucząca mądrości

Jest to wspólnota ludzi powołanych do kapłaństwa. Seminarium jest także uczelnią, która uczy szczególnej mądrości.
Jest tu ogromna biblioteka. Są tu katedry naukowe, profesorowie z habilitacjami. Tu, w tej uczelni, pochylamy się nad mądrością, która przyszła z nieba, którą Bóg nam podarował przez
Jezusa Chrystusa. Ta mądrość Boża, której uczymy się w tym
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domu, nie ma równej sobie. Żaden człowiek nie wymyślił i nie
wymyśli wznioślejszej i ważniejszej nauki.
Drodzy maturzyści, przybyliście do tego ośrodka mądrości.
Przybywacie tak jak królowa Saby do Salomona. Oby to wasze
spotkanie było udane. O to się będziemy się modlić.
W końcowej części naszej refleksji przypomnijmy sobie
słowa Chrystusa. Są one – jak zawsze – bardzo ważne: „Z
wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7,21-23).
W słowach tych kryje się wielka mądrość, wskazująca na
źródło zła, źródło grzechów, wszelkich złych czynów. Tkwi ono
we wnętrzu człowieka. Zanim złodziej ukradnie, wcześniej o
tym myśli, ma zamiar ukraść, obmyśla sposoby, jak to zrobić.
Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie swego wnętrza, aby było
czyste, prawe, by w nim nie rodziły się złe czyny, ale dobre.
Zauważmy: ludzie na ogół dbają o zewnętrzne sprawy:
0 mieszkanie, ubiór, jedzenie, rozrywkę. Troszczą się o mienie.
Drugich wykorzystują, okradają, czasem nawet zabijają.
Chrystus nam pokazuje dziś nasz skarb. Skarb nasz tkwi we
wnętrzu – w sercu. Stąd też troska o wnętrze, o życie duchowe
jest najważniejsza. W ciągu rekolekcji będziemy mówić głównie
o tym, co dotyczy naszego wnętrza. To wnętrze trzeba
reformować. Materia nie potrzebuje reformy. Karabin nie wie, że
ma zabijać. Bomba nie wie, że ma niszczyć. To człowiek wie, że
może kochać i może nienawidzić. Z wnętrza ludzkiego rodzi się
zło i dobro. Jeżeli to zrozumiemy, że mamy dbać o nasze
wnętrze, to mamy wygrane nasze życie ziemskie
1 wieczne. Amen.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, rozpoczęcie rekolekcji dla
maturzystów i młodzieży męskiej szkół średnich, 12 lutego 1994 r.
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Budujmy życie na Panu Bogu
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26

1. Zgubność światowej mądrości

Drodzy maturzyści, młodzi ludzie często pytają o drogę
życia, co wybrać, którędy iść, jak sobie ułożyć życie, by je
sensownie przeżyć, by go nie przegrać. U kresu rekolekcyjnej
drogi, na dzisiejszej niedzielnej Eucharystii zostały nam ukazane
w słowie Bożym dwie drogi: drogi, które się wykluczają, drogi,
którymi nie można równocześnie iść, a więc drogi do wyboru.
Jakie są to drogi? Można by je nazwać: droga świata i droga
Kościoła – inaczej: droga obstawiona znakami pochodzącymi od
Boga i droga, przy której stoją znaki postawione przez
człowieka. Przyjrzyjmy się tym dwóm drogom. Droga świata,
czyli droga bez Boga. Prorok powiada: „Przeklęty mąż, który
pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a
od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka
na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera
miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną” (Jr 17,5-6).
Do ludzi idących tą drogą odnoszą się słowa Chrystusa dziś tu
wypowiedziane: „Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już
pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci,
albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz się
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam,
gdy wszyscy ludzie chwalić was będą” (Łk 6,24-26). Jak to jest?
Czy być bogatym, sytym, uśmiechniętym i chwalonym to coś
złego? Tak, jest to niewłaściwe, nieszczęśliwe, jeżeli Bóg jest z
tego wypędzony, jeżeli owo bogactwo, sytość, radość zdobywa
się poza Bogiem.
2. Systemy totalitarne i ich konsekwencje

W naszym kończącym się powoli XX wieku drogę tego
typu, a więc drogę bez Boga obrały dwa wielkie systemy spo-
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łeczno-polityczne: system totalitarny oraz system liberalistyczny.
System totalitarny miał dwie odmiany: faszystowską – brunatną, i komunistyczną – czerwoną. Faszystowski roztrzaskał się
na frontach drugiej wojny światowej, komunistyczny runął na
naszych oczach. Dziś tu i ówdzie jeszcze się utrzymuje, a w
wielu miejscach dogorywa. Jakie hasła lansował ten system?
Bardzo znane i głośne: Precz z Bogiem, precz z Kościołem,
precz z religią! Mówiono, że na tronie Boga trzeba posadzić
człowieka. I posadzono; na wschodzie – Stalina, na zachodzie –
Hitlera, na południu – Mussolliniego. Jakie owoce przyniósł ten
system? Oświęcim, Katyń, łagry syberyjskie, dzisiaj Czeczenia.
Drugi system, który obrał drogę bez Boga, to liberalizm
wywodzący się z oświecenia. Zadomowił się w Europie Zachodniej i dziś napiera na Polskę, napiera na Wschód. Szczyci
się, że wygrał batalię, wygrał rywalizację z komunizmem. Jest
on bardziej zakamuflowany i bardziej podstępny. Jakie hasła
lansują liberałowie? – nie ma Boga, zresztą gdyby nawet był, to
trzeba Go zostawić na boku, nie trzeba się Nim przejmować.
Trzeba tak żyć, jakby Go nie było. Nie żadnych wartości
podstawowych. Człowiek jest wolny, nie może go nic obowiązywać. Może robić, co chce, co mu się podoba: „Róbta, co
chceta, i to na luzie!”. Nie ma żadnych przykazań, norm obiektywnych. Jeśli już jakieś trzeba przyjąć, to należy je ustalić przez
głosowanie. Rzekomą prawdę ustala się demokratycznie. Jakie
owoce przynosi ten drugi system bezbożny, liberalizm? Utratę
sensu życia, konsumpcję, rozboje, napady, oszustwa,
narkomanię, AIDS. Jakie hasła rozlegają się na tej drodze
świata? – bogać się, nie bądź głupi, rozpychaj się łokciami,
kombinuj, oszukuj, bo do niczego nie dojdziesz. Używaj świata,
póki służą lata; rządy czerwonych zamienili na rządy czarnych;
precz z czarnymi, nie daj się złapać!
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3. Błogosławiony, kto zaufał Panu
„Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest
jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad
wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się,
skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku
posuchy nie doznaje niepokoju; nie przestaje wydawać
owoców” (Jr 17,7-8).
Do ludzi, którzy obrali drogę pokładania ufności w Bogu,
odnoszą się Chrystusowe słowa: „Błogosławieni jesteście wy,
ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodniejecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać
się będziecie” (Łk 6,20-21).
Kto idzie tą drogą? Idą nią ludzie Kościoła. Niektórych
możemy wskazać po imieniu, bo są na tej drodze bardzo widoczni. Szedł tą drogą o. Maksymilian Kolbe, szedł tą drogą
kard. Stefan Wyszyński. Szedł tą drogą ks. Jerzy Popiełuszko.
Idzie dziś tą drogą Jan Paweł II, idzie Matka Teresa z Kalkuty,
idzie tylu innych ludzi. Wśród nich, wśród tych błogosławionych
są ludzie ubodzy duchem i prześladowani. Co to są za ubodzy?
Ubodzy w tym znaczeniu to właśnie ludzie niepokła- dający
nadziei w człowieku, ale w Bogu. Ubogim może być człowiek
bardzo zasobny w mienie materialne, po prostu bogaty w dobra
tego świata, jeśli nie jest do nich przywiązany, jeśli służą mu one
do szerzenia dobra i oddawania chwały Bogu. I przeciwnie,
człowiek ubożuchny, biedak, może być bardzo zawistny i
nieludzki, jeżeli jest daleki od Boga: „Błogosławieni będziecie,
gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w
pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie się w
owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie” (Łk
6,22-23).
Na uroczystość dwudziestopięciolecia sakry biskupiej ks.
kard. Henryka Gulbinowicza wśród czterech kardynałów przybył ks. kard. Kazimierz Świątek z Białorusi. On to w szcze288

gólny sposób doświadczył prawdziwości powyższych słów
Chrystusa. Wiele wycierpiał jako ksiądz w lagrach sowieckich.
Wiele razy siedział w celi śmierci, z której każdej nocy zabierano kogoś na egzekucję. Pan ocalił mu życie. Jego smutek i
cierpienie, jakiego doświadczył, jeszcze w tym życiu zamieniły
się w radość.
Drodzy młodzi bracia! Czas obecnego waszego życia jest
czasem wyboru. Trzeba dobrze wybrać. Nie wolno się pomylić,
bo wtedy przegrywa się życie. Nie wybierajcie tego, co łatwe, co
modne, co krzykliwe, co niekiedy rozreklamowane. Nie
wybierajcie tego, co reklamują źli ludzie. Nie dajcie się
wykołować, zbałamucić. Patrzcie na Chrystusa. Wybierajcie
ciągle na nowo drogę Jego Błogosławieństw. Nie bójcie się na
Niego postawić, kimkolwiek będziecie. Zawsze stawiajcie na
Niego i na Nim budujcie wasze życie, które jest przed wami.
Amen.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, zakończenie rekolekcji dla
maturzystów, 12 lutego 1995 r.
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F. Homilie do młodzieży akademickiej
W duchu św. Faustyny być świadkiem
Bożego miłosierdzia
Hi 42,1-3 5-6.12-17; Łk 10,17-24

1. Bóg objawia się św. Faustynie
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Łk
10,21). Gdy dziś słuchamy tej modlitwy, tego wyznania Chrystusa przed Ojcem, Panem nieba i ziemi, to możemy powiedzieć,
że prawda tych słów wypełniła się w życiu św. Faustyny. To
właśnie jej, prostej zakonnicy, Chrystus objawił w pierwszej
połowie XX stulecia tajemnicę Bożego miłosierdzia. Tę wielką
tajemnicę zakrył przed mądrymi i uczonymi tego świata, a
odsłonił ją prostej dziewczynie, którą powołał do życia
zakonnego. Rzeczywiście Faustyna, Helena Kowalska, była
kobietą prostą. Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w biednej,
prostej, rolniczej rodzinie we wsi Głogowiec, w parafii Świnice
Warckie. Otrzymała na chrzcie imię Helena. Do szkoły chodziła
niecałe trzy lata i jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła
rodzinny dom, by podjąć służbę u zamożnych rodzin w
Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku, żeby zarobić na własne
utrzymanie i pomóc swoim rodzicom.
Bóg chciał ją mieć w zakonie, dlatego obdarzył ją powołaniem. Helena mogła wstąpić do klasztoru w dwudziestym roku
życia. Otrzymała tu imię Faustyna Maria. W klasztorze przeżyła
tylko trzynaście lat, pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i
furtianki w wielu domach zgromadzenia, najdłużej w Płocku,
Wilnie i w Krakowie.
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W zakonie prowadziła głębokie życie modlitwy. Doznawała
mistycznych przeżyć. Na prośbę Chrystusa pisała Dzienniczek,
w którym notowała swoje mistyczne doznania. Z Dziennika
dowiadujemy się, że została przez Chrystusa wybrana, by przypomnieć światu prawdę o Bożym miłosierdziu. Pewnego dnia
Jezus powiedział do niej: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej
ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca” (Dz. 1588). „Powiedz, córko moja, że jestem
miłością i miłosierdziem samym” (Dz. 1074).
Jakie to wymowne, że tak ważną prawdę przekazuje Bóg
światu przez prostą polską zakonnicę. Czyż nie spełniają się na
św. Faustynie słowa Jezusa: „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a
objawiłeś je prostaczkom”? Siostra Faustyna żyła trzydzieści
trzy lata. Zmarła 5 października 1938 r., 18 kwietnia 1993 r. Jan
Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 30 kwietnia 2000 r. dokonał
jej kanonizacji.
2. Pokora warunkiem odkrycia miłosierdzia
Patrząc na naszą świętą, musimy zauważyć, że Bóg kocha
ludzi pokornych, prostych; staje zawsze po stronie uniżonych.
Takim przede wszystkim przychodzi z pomocą, takim objawia pełniej swoją wolę i samego siebie. Bóg nie lubi pyszałków, tych, którym wydaje się, że wszystko najlepiej wiedzą,
że wszystko najlepiej potrafią. Wiedział o tym dobrze psalmista, dlatego mówił do Boga: „Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw” (Ps 119,71). Prawda
tych słów sprawdziła się na biblijnym Hiobie. Spotkało go
wielkie nieszczęście, utracił swój dobytek, dotknęły go ciężkie choroby. Był ciężko doświadczany przez Boga. W nieszczęściu opuścili go przyjaciele, a nawet go wyśmiewali. On jednak wszystko przetrzymał. Nie kłócił się z Bogiem, ale z cichością wszystko przyjmował z Jego ręki. Zachował w chwi291

lach nieszczęścia wielką pokorę wobec Boga. Dlatego został
wywyższony. W dzisiejszym fragmencie pierwszego czytania
słyszeliśmy, jak hojnie i wielkodusznie Bóg odpowiedział na
pokorną postawę Hioba: „Potem Pan błogosławił Hiobowi, tak
że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów,
tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i
trzy córki [...]. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak
córko Hioba” (Hi 42,12-15). Pan Bóg zatem jest wierny. On
czasem dopuszcza na nas uniżenie, cierpienia, zmartwienia, ale
prowadzi nas także do zwycięstwa, do wywyższenia. Najhojniej
obdarza przy tym tych, którzy są wobec niego pokorni.
Jest to bardzo ważne przypomnienie na progu nowego roku
akademickiego.
3. Wskazania na nowy rok akademicki
Zaczynamy nowy rok akademicki, nowy etap naszej formacji. Pan Bóg daje nam nową szansę, by Go lepiej poznać.
Będziemy Go poznawać na różnych wykładach. Będziemy
poznawać Jego stworzenie, przede wszystkim nas samych. Jest
to wielki przywilej, wielka łaska: zdobywać prawdy dotyczące
Pana Boga, dotyczące naszego zbawienia. Nie mówmy, że to już
znamy, że tylko trzeba zaliczyć egzaminy i napisać pracę
magisterską. Cieszmy się, że możemy studiować, że możemy
przedłużać naszą młodość, naszą edukację. Chrystus mówi dziś
do nas w Ewangelii: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy
widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co
słyszycie, a nie usłyszeli” (Łk 10,23-24).
Bądźmy przeto szczęśliwi, że studiujemy teologię, wiedzę,
która jest mądrością; prawdę, która nie ma równej sobie. Odbywajmy nasze studia w postawie pokory, uniżenia. Chciejmy
się naprawdę jeszcze czegoś dowiedzieć. Chrystus nam dziś
także przypomniał: „Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce
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objawić (Łk 10,22). A więc Syn nam może pełniej objawić
prawdę o Ojcu, o tajemnicach królestwa. Dlatego stawajmy
przed Panem Bogiem, rozważajmy Pismo Święte, podejmujmy
studium teologii – z wielką pokorą i prostotą.
Prosimy w tej Eucharystii o taką postawę dla księży profesorów i dla wszystkich studentów, by w ten sposób pomnażało
się nasze szczęście, płynące z faktu pełniejszego poznawania i
miłowania Pana Boga.
Kościół pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu, rozpoczęcie roku akademickiego
2002/2003 dla studentów zaocznych, 5 października 2002 r.

„Przygotujcie
dla Niego „

drogę

Panu,

prostujcie

ścieżki

Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

1. Adwentowe wezwania
Mamy za sobą dwa tygodnie czasu adwentowego. W liturgii powracają wezwania do odnowy moralnej i pogłębienia
życia wewnętrznego. Przychodzą one do nas od proroków Starego Testamentu i od samego Chrystusa. Na początku adwentowej drogi otrzymaliśmy wezwanie do czuwania, do bycia
gotowym na ponowne przyjście Pana. W ostatnią zaś niedzielę pojawiło się wezwanie do „przygotowania drogi Panu, do
prostowania dla Niego ścieżek naszego życia” (por. Łk 3,4.6).
Wiemy, co oznacza to wezwanie. Przygotować drogę Panu, to
otworzyć siebie na Chrystusa, otworzyć się na Jego przyjście:
to ostateczne i to, które realizuje się każdego dnia, zwłaszcza
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w czasie celebracji Eucharystii. Prostowanie ścieżek naszego
życia oznacza zmianę postępowania, zejście z dróg grzechu i
nieustanne przyoblekanie się w nowego człowieka.
Na dzisiejszej liturgii, którą sprawujemy na zakończenie
naszych przedświątecznych zajęć, Bóg stawia nam za wzór
dwóch mężów, poprzedników Chrystusa: proroka Eliasza i św.
Jana Chrzciciela.
2. Wzory do naśladowania: prorok Eliasz i św. Jan Chrzciciel
Prorok Eliasz był wielką postacią Starego Testamentu.
Wprawdzie nie napisał żadnej księgi biblijnej, ale był bardzo
znany i lubiany przez wierzących Izraelitów. Tradycja hebrajska
uwydatniała jego gorliwość w głoszeniu i przestrzeganiu prawa
Bożego.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu było powiedziane, że
„słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,lb). Prorok odważnie i zdecydowanie występował przeciwko lekkomyślności
swoich rodaków. Upominał ich za sprzeniewierzanie się
prawdziwemu Bogu. Po napomnieniu króla Achaba za jego
wykroczenia moralne przestrzegał także lud, który skłaniał się
ku pogańskim bożkom: „Dopókiż będziecie chwiać się na obie
strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie,
a jeżeli Baal, to służcie jemu” (1 Krl18,21).
W Ewangelii dzisiejszej widzimy znowu głównego proroka Adwentu, św. Jana Chrzciciela. Jest on nazwany nowym
Eliaszem. Jan ma tak wiele do powiedzenia, nie tylko w mówionym słowie, ale także w pokutnej, modlitewnej postawie
życia. Przypomnijmy, że był pełen ascezy, pokory i wyrzeczenia. Prowadził życie pokutnika. Był niezwykle odważny. Nie
lubił kolorów szarych, ale ostre. Odznaczał się w słowie i czynem radykalizmem ewangelicznym. Był przekonany, że tylko
w takiej postawie można przybliżać się do Pana Boga. Do proroka Eliasza był podobny w stanowczości i odwadze. Podobnie jak kiedyś prorok Eliasz, Jan nie mówił pod publiczkę, nie
mówił tego, co mogło się podobać słuchaczom, ale zdecydo294

wanie i odważnie wypominał słuchaczom błędy. Jego słowo
miało coś z ognia. Mówił bowiem do faryzeuszów i saduceuszów: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed
nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: «Abrahama mamy
za ojca», bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew
została przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego
owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone” (Mt 3,7b-10). Taką
postawą naraził się swoim wrogom. W sytuacji konfliktu z
Herodem wybrał śmierć aniżeli uległość wobec grzesznych
poczynań króla. Za swoją prawość zyskał najwyższą pochwałę
od Chrystusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana
Chrzciciela” (Mt 11,1 la).
3. Nie bójmy się radykalizmu ewangelicznego
Być może, że w naszej więzi z Bogiem ogarnia nas niekiedy
ospałość, jakaś forma marazmu, zobojętnienia. Mamy ciągle
szansę do poderwania się, do mobilizacji naszych sił w kierunku
prawdy i miłości. Niech nas ogarnia postawa Eliaszo- wej i
Janowej gorliwości. Nie zadowalajmy się byle czym, ale
szukajmy i podejmujmy zawsze to, co lepsze, w myśl zasady, że
dobre jest wrogiem lepszego. Zabiegajmy też o Janową odwagę.
Prawdy, dobra, piękna, świętości nie trzeba się bać.
Niech nas ogarnie duch rozmodlenia, rozkochania się w Bogu. Poświęćmy zatem nadchodzące, już końcowe dni adwentowego czasu na przygotowanie dróg dla Pana i na prostowanie
ścieżek dla Niego.
Aula PWT we Wrocławiu, Msza św. dla studentów studiów zaocznych,
14 grudnia 2002 r.
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Jednocząca misja śmierci krzyżowej
Chrystusa
Ez 37,21-28; J 11,45-57

1. Zjednoczenie ludzkości zamiarem Pana Boga
Znajdujemy się u kresu czterdziestodniowego przygotowania
do świąt wielkanocnych. Jutrzejszą Niedzielą Palmową zaczynamy Wielki Tydzień. Jest to najważniejszy tydzień w roku
kalendarzowym i kościelnym. Wszystkie dni tego tygodnia
nazywamy wielkimi. Będzie więc Wielki Poniedziałek, Wielki
Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, wreszcie będzie
Wielka Niedziela, czyli niedziela zmartwychwstania. W jutrzejszą niedzielę będziemy przeżywać pamiątkę uroczystego
wjazdu Jezusa do Jerozolimy na święta paschalne. Będziemy
także wsłuchiwać się w opis Jego męki. Opis męki będzie
jeszcze powtórzony w Wielki Piątek według Ewangelii św. Jana.
Gdy patrzymy na krzyż Chrystusa i rozważamy tajemnicę
Jego śmierci, warto przypomnieć, jaki był cel śmierci Jezusa. Z
katechizmu wiemy, że Jezus umarł za nas, byśmy mogli dostąpić
odpuszczenia naszych grzechów. Dzięki śmierci Jezusa zostało
otwarte dla ludzi niebo. Wszyscy, którzy żyją według Bożego
prawa i wierzą w odpuszczenie grzechów, mogą być przyjęci do
nieba na wieczne zamieszkanie.
W dzisiejszej liturgii został uwydatniony jeszcze inny cel
śmierci Jezusa. Powiedział o tym najwyższy kapłan Kajfasz,
chociaż nie był w pełni świadomy, że wypowiada proroctwo:
„Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,5 lb-52).
Kiedyś w niebie doświadczymy doskonalej jedności nas
wszystkich z Bogiem i między sobą. Owa jedność jest owocem
śmierci krzyżowej Chrystusa.
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2. Wymowa krzyża Jezusa Chrystusa
Wielki Post ma odnowić nasze spojrzenie na krzyż. Przypomnijmy, że w czasach pogańskich krzyż był szubienicą, na
której wykonywano wyroki śmierci różnych zbrodniarzy, przestępców. Była to najbardziej pogardliwa i uciążliwa forma
śmierci. Krzyż – znak hańby i wzgardy, zmienił swoje znaczenie, z chwilą gdy zawisł na nim Syn Boży. Stał się odtąd ołtarzem zbawczego cierpienia, ołtarzem złożenia Bogu przebłagalnej ofiary za grzechy ludzi. Stał się znakiem miłości Boga do
ludzi, znakiem zbawienia, tronem królewskim Zbawiciela,
godłem chrześcijańskim, symbolem cierpienia i wewnętrznego
oddania się Bogu, przedmiotem miłości, czci i uwielbienia.
Dzieło zbawcze krzyża jednoczy ludzi z Bogiem i między
sobą. Wyrażają to wizualnie pionowa i pozioma belka krzyża.
Dzięki krzyżowi grzeszni ludzie uzyskali prawo do bycia z Bogiem w wieczności. Dzięki krzyżowi zostały uchylone wyroki,
jakie ludzie wydali na siebie przez swoje grzechy. Z tego
powodu krzyż Chrystusa stał się w chrześcijaństwie świętym
znakiem, przedmiotem szczególnej czci i uwielbienia w rodzinie
uczniów Chrystusa.
Pierwszą teologię krzyża sformułował św. Paweł Apostoł.
Przypomnijmy niektóre jego słowa o krzyżu: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2,19); „Co do mnie,
nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z
krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14).
Prawda o krzyżu, o jego wymowie, dotarła przed tysiącem lat
do naszej Ojczyzny. Lud Polski podjął adorację krzyża w
modlitwach i śpiewie: „Krzyżu święty nade wszystko, drzewo
przenajszlachetniejsze”; „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony”; „W krzyżu
cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka”;
„Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica”.
Krzyże zawędrowały w różne dziedziny życia. Krzyż
umieszczano przy sprawowaniu świętych obrzędów, szczególnie przy sprawowaniu Eucharystii. Wieszano je na ścianach
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mieszkań, stawiano przy drogach, zakładano na wieżach kościołów, stawiano na grobach, wieszano na szyi.
Krzyż Chrystusa znalazł szczególną cześć w naszym narodzie. Szybko się znalazł w pałacach królewskich, w domach
rycerskich, dworach szlacheckich i chatach wieśniaczych. Powieszono go w salach szpitalnych i klasach szkolnych. Przez
całe wieki krzyż doznawał ogromnej czci, a był wykopywany i
ściągany przez wrogów Chrystusa. W Polsce ściągali krzyże
zaborcy, ściągano je w czasach stalinowskich, ściągano je w
powojennej Polsce, gdy toczyła się w Polsce wojna o krzyże.
3. Nasz stosunek do krzyża Chrystusa
Krzyż powinien być dla nas przedmiotem szczególnej czci.
Tę cześć krzyżowi oddajemy w sposób szczególny w Wielki
Piątek. Krzyż jest wtedy ukazywany wiernym przy śpiewie
słów: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokłonem”.
Z krzyża Chrystusa winniśmy także czerpać siłę do dźwigania
naszych życiowych krzyży. Tych codziennych krzyży nikomu z
nas nie brakuje. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez
krzyża. O czym trzeba pamiętać? O tym, że krzyż nie jest ponad
nasze siły. Jest wyciosany na nasze możliwości. Dlatego nie
można mówić: już nie mogę, to już koniec. Pamiętajmy o
słowach Apostoła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia” (Flp 4,13); „W moim ciele dopełniam braki udręk
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24).
Ze swoim krzyżem przychodź pod krzyż Chrystusa. W krzyżu Chrystusa odnajdziesz siłę do dźwigania swego krzyża. Krzyż
zmierza ku zmartwychwstaniu.
Nieśmy nasz krzyż z radością, bez szemrania, bez narzekania. Prowadźmy całe nasze życie w postawie radości. Nieśmy
nasz krzyż z Maryją. Ona towarzyszyła Synowi w drodze na
Golgotę. Była razem z Nim w chwili największego cierpienia.
Ona jest także blisko nas, zwłaszcza wtedy gdy nas coś boli,
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gdy nam coś dolega. Ona jest jako ta matka, która nam nigdy nie
umrze, która jest zawsze młoda, która się nam nigdy nie starzeje.
Myślmy o Niej! Miejmy świadomość Jej obecności i Jej opieki.
Homilia do studentów studiów zaocznych przed świętami wielkanocnymi, sobota
po V niedzieli Wielkiego Postu, 12 kwietnia 2003 r.

W przeciwnościach zarabiajmy na niebo
2 Kor 11.18.2lb-30; Mt 6.19-23

1. Wspomnienie początku
Zwykle gdy kończymy jakiś okres życiowej drogi, oglądamy
się wstecz, by ujrzeć, jak biegło życie w odchodzącym do
historii etapie naszego życia. Przypominamy sobie dziś wasz
początek. Była to jesień 1998 r. Mieliśmy uroczystą inaugurację
roku akademickiego 17 października. Nasz ks. Kardynał
Metropolita obchodził wtedy siedemdziesiąte urodziny. Gościliśmy na inauguracji dziś już nieżyjącego arcybiskupa, późniejszego kardynała, Johannesa Joachima Degenhardta z Paderborn. W czasie uroczystości inauguracyjnej nadaliśmy mu
najwyższy tytuł akademicki: doktorat honoris causa. Byliście
obecni na tej akademii jako studenci I roku. W czasie tej uroczystości odbyła się wasza immatrykulacja. W powitalnej
mowie rektorskiej była także apostrofa skierowana do was,
ówczesnych incipientes. Były to słowa: „Na liście witanych osób
dochodzę wreszcie do naszej młodzieży akademickiej:
duchownej i świeckiej. Droga młodzieży, to dzięki wam uczelnia nasza, jak każda inna uczelnia, zachowuje ciągłą młodość
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i żywotność. W dniu naszej inauguracji wszystkich was bardzo
serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam wśród was szczególnie
tych, którzy podejmują drogę życia akademickiego i czas
formacji. Pozdrawiam miło i serdecznie naszych najmłodszych
alumnów, którzy idąc za głosem powołania, rozpoczynają swoją
drogę do kapłaństwa. Pozdrawiam młodzież świecką, która
poprzez studia w naszej uczelni chce się przygotować do służby
apostolskiej w Kościele. Drodzy młodzi przyjaciele, gratuluję
wam wyboru. Chcę wam dziś, na starcie, powiedzieć, że
będziecie bardzo potrzebni Kościołowi i narodowi. Dlatego
wykorzystajcie dobrze czas waszych studiów i waszej formacji”.
Tak zaczynaliśmy, a dziś już kończymy. W trakcie tej pięciolatki były ważne wydarzenia, uroczystości. Przeżywaliśmy
Wielki Jubileusz chrześcijaństwa. Do Wiecznego Miasta przybywały pielgrzymki z całego świata. Na Dolnym Śląsku mieliśmy wtedy także nasz własny jubileusz: tysiąclecie biskupstwa
wrocławskiego. Naszym milenijnym uroczystościom przewodniczył legat papieski, kard. Edward Szoka.
Na dzisiejszym spotkaniu eucharystycznym zostało ogłoszone słowo Boże. Jest ono zawsze ważne, także dzisiaj trzeba je
zabrać z sobą, z tej uczelni, w dalsze życie.
2. Przesłanie słowa Bożego
Dzisiejsze Boże przesłanie zawiera kilka wątków. Zwróćmy uwagę na dwa najważniejsze. W czytaniu pierwszym św.
Paweł wspomina swoją ewangelizację. Była ona wypełniona
przeróżnymi niebezpieczeństwami i trudami. Apostoł wyznaje: „Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez
dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeń-
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stwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu,
często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach,
w zimnie i nagości” (2 Kor 11,24-27). W tak trudnych okolicznościach Apostoł dawał świadectwo o Chrystusie. Nie chciał się
tym przechwalać, bo jak wyznał: „Jeżeli już trzeba się chlubić,
będę się chlubił z moich słabości” (2 Kor 11,30).
Bardzo ważne wskazanie daje nam także dziś Chrystus w
tekście czytanej ewangelii: „Nie gromadźcie sobie skarbów na
ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i
kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani
rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną”
(Mt 6,19-20).
Jest to bardzo ważne wskazanie Chrystusa dla was na dalsze
wasze życie. Niech was nie uwiodą wartości materialne.
Pokochajcie te wartości, o których uczyliście się w murach tej
uczelni. Chrystus się nie myli. Cokolwiek proponuje, czyni to
zawsze dla naszego dobra.
3. Zawierzmy na nowo Chrystusowi
Drodzy absolwenci, kończy się wasza teologiczna pięciolatka. Cieszymy się wami. Dziękujemy Bogu za was, że przeszliście przez tę uczelnię. Zachowajcie ją w miłych wspomnieniach. Nie zapomnijcie o wartościach, o których was tu uczono.
Służcie tym wartościom. Są one dziś zwalczane. Nie są
popularne, ale to właśnie one stanowią o naszym ziemskim
szczęściu. Módlmy się na tej Eucharystii, abyśmy w duchu Św.
Pawła wypełnili nasze życiowe zadania. Niech Bóg nam
wszystkim błogosławi.
Kaplica PWT we Wrocławiu, Msza Św. dla młodzieży studiów dziennych,
20 czerwca 2003 r.
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Posłani, aby szukać królestwa Bożego i jego
sprawiedliwości
2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34

1. Wymowa początków i zakończeń
Na naszej ziemi przeżywamy różne początki i różne zakończenia. Codziennie jest początek i koniec dnia, początek i koniec
pracy, początek i koniec katechezy, początek i koniec roku
szkolnego; wreszcie jest początek i koniec naszego życia.
Dziś przeżywamy zakończenie waszych trzyletnich studiów
magisterskich. Zaczynaliście je w większości w roku 2000. Był
to Rok Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa. Na Dolnym Śląsku mieliśmy dodatkowy jubileusz. Obchodziliśmy w roku 2000
tysiąclecie naszego biskupstwa. W takim właśnie czasie
rozpoczynały się wasze studia uzupełniające magisterskie na
PWT we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 października 2000 roku w kościele Świętego Krzyża. Inaugurowaliśmy nasze zajęcia Mszą św. Wypadło nam je rozpoczynać
przed trzema laty we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.
Rozważaliśmy ewangelię o Zwiastowaniu Pańskim. Zachęcałem
wtedy wszystkich, by studia teologiczne były naszym namysłem
nad słowem Bożym. Oto słowa z końcowego fragmentu homilii:
„Naśladując Maryję, postaramy się ten ważny czas studiów
przeżywać w postawie refleksji, namysłu nad Bożym słowem.
Tę refleksję będziemy łączyć z modlitwą, tą wspólnotową i tą
indywidualną.
Dowartościujemy modlitwę
różańcową.
Pokażemy, że jest to modlitwa także ludzi młodych, także
studentów teologii, także modlitwa kapłanów, kleryków,
katechetów, wszystkich, którzy chcą pomnażać dobro wspólne
w Kościele i świecie. Nie będziemy też zapominać o postawie
służebnej, naśladując Maryję w wypełnianiu woli Bożej”.
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Minęły trzy lata waszej formacji teologicznej. Dziś przyszedł
czas dziękowania. Dziękujmy Bogu za czas naszych studiów.
Prośmy Pana o Jego błogosławieństwo w końcowym egzaminie i
w dalszym naszym życiu. Przy tym zakończeniu chcemy być
uważni na głos Bożego słowa, które przynosi nam dzisiejsza
liturgia. Dlatego powróćmy do niego.
2. Przesianie słowa Bożego
W słowie Bożym, dziś ogłoszonym, pojawiło się kilka
ważnych wątków. Spróbujmy je wyszczególnić. Zwróćmy
uwagę na dwa wątki z czytania pierwszego i na dwa z ewangelii.
a. Właściwy powód do chluby

Św. Paweł Apostoł pokazuje nam dzisiaj na swoim przykładzie właściwy motyw do chlubienia się: „Najchętniej będę się
chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w
obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z
powodu Chrystusa” (2 Kor 12,9b-10). Być może, jesteśmy
zaskoczeni tym stwierdzeniem. Zauważmy bowiem, że ludzie na
ogół przechwalają się swoimi osiągnięciami, sukcesami,
dokonaniami. Nie lubią mówić o swoich słabościach, najczęściej
skrzętnie je ukrywają. Apostoł wytycza nam inną, właśnie
ewangeliczną drogę. Nie wstydźmy się zatem naszych słabości,
umiejmy się do nich przyznawać. Damy wtedy lepsze
świadectwo o Chrystusie.
b. Bóg daje wystarczającą łaskę

Apostoł Narodów wspomina także o tym, że w sytuacji
pokusy prosił trzykrotnie o pomoc, o oddalenie szatana. Usłyszał wówczas słowa: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem
w słabości się doskonali” (2 Kor 12,8-9a). Czasem narzekamy na pokusy, na trudności, na niepowodzenia, a zapominamy, że Bóg czuwa nad nami, że udziela nam swojej łaski –
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tyle, ile nam potrzeba. Nie zapomnijmy Bożych słów, dotyczących każdego z nas: „Wystarczy ci mojej łaski”.
c. Służba jednemu Panu

Chrystus w ewangelii przestrzega nas przed dwulicowością:
„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24b). Brzydźmy
się dwulicowością, koniunkturalizmem, obłudą. Dewiza niektórych: „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek” – jest dewizą
antyewangeliczną.
d. Na drogach Bożej Opatrzności

Drugi wątek dzisiejszej ewangelii wyraża się w prawdzie o
Bożej Opatrzności: „Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro [...]” (Mt 6,33-34a). Mówią mądrzy ludzie, że jeżeli Pan Bóg jest w naszym
życiu na pierwszym miejscu, to wszystko się właściwie układa.
Miejmy zaufanie do Bożej Opatrzności. Pan Bóg pamięta o nas i
rzeczywiście wie, czego nam naprawdę potrzeba.
3. Nadchodzący czas świadectwa
Zakończenie studiów to zakończenie pewnego etapu w naszym życiu. Absolwenci świeckich kierunków studiów wykorzystują swoją wiedzę i zdobyte umiejętności w swojej pracy
zawodowej. A jak to jest w przypadku absolwentów teologii?
Trzeba powiedzieć, że absolwenci studiów teologicznych powinni mieć świadomość dwóch ważnych zobowiązań, jakie
nakładają na nich ukończone studia. Po pierwsze, winni zdobytą wiedzę teologiczną lepiej przekazywać innym, szczególnie w pracy katechetycznej. Po drugie, winny stawać się bardziej dojrzałymi świadkami tej prawdy, którą zdobyli na studiach. Można zatem powiedzieć, że stajecie, drodzy bracia i
siostry, do świadczenia o tych wartościach, o których mówiono
wam w murach tej uczelni. Owe wszystkie zobowiązania moż304

na sprowadzić do jednego, naczelnego – do dawania świadectwa
o Chrystusie: w mówieniu i działaniu – w myślach, słowach i
uczynkach. Życzę wam wszystkim, aby to świadczenie było
udane, by wam ono przynosiło dużo radości i wewnętrznej
satysfakcji.
Aula PWT we Wrocławiu, zakończenie studiów zaocznych, 21 czerwca 2003 r.

Wdzięczność za dar narodzenia i powołania
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

1. Uroczystość zamykająca rok akademicki
Przeżywamy dziś w Kościele dzień poświęcony św. Janowi
Chrzcicielowi, Poprzednikowi Pańskiemu. Jest to ważny dzień
dla całego Kościoła, gdyż Św. Jan Chrzciciel przygotowywał
ludzi na przyjęcie Chrystusa, ochrzcił Zbawiciela w wodach
Jordanu, przedstawił Go swemu narodowi. Dzień dzisiejszy jest
ważny dla naszej archidiecezji, gdyż św. Jan Chrzciciel jest jej
niebieskim patronem. Jest także patronem naszej katedry
wrocławskiej i całej parafii katedralnej, na terenie której znajduje
się Kuria Metropolitalna, Papieski Wydział Teologiczny,
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne i wiele innych
ważnych instytucji kościelnych i cywilnych.
Dzisiejszy dzień jest także ważny dla społeczności akademickiej Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdyż jest to dzień
zamknięcia roku akademickiego 2002/2003. Co roku wybieramy ten dzień na dzień promocji doktorskich i wręczenie dyplomów uczelniach. Dlatego jest to dzień radości i wdzięczności.

305

Dzisiejsza uroczystość nazywa się uroczystością Narodzenia
św. Jana Chrzciciela. Dlatego chcemy w tej Eucharystii dziękować na narodzenie św. Jana, a także za nasze narodzenie.
Chcemy dziękować za jego powołanie i za nasze powołanie
2. „Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył”
Śpiewaliśmy dziś te słowa. W pierwszym rzędzie wysławiamy Boga za to, że stworzył, że powołał do życia św. Jana.
Dziękujemy także za stworzenie każdej i każdego z nas. To Bóg
zadecydował o poczęciu i narodzeniu św. Jana. To ten sam Bóg
zadecydował o naszym poczęciu i naszym narodzeniu. Dlatego
nie tylko dzisiaj, ale także w innych chwilach naszego życia
powtarzajmy ten dzisiejszy werset: „Sławię Cię, Panie, za to, żeś
mnie stworzył” (Ps 139,14a).
Dziękujmy także za dar powołania św. Jana. Dziękujmy za to,
że tak wspaniale wypełnił to powołanie otrzymane od Boga.
Wypełniał go w postawie umartwienia i ascezy, w postawie
modlitwy i ciszy, w postawie pokory, odwagi i wierności Bogu
aż do męczeńskiej śmierci.
Jakże wiele możemy się nauczyć od św. Jana. Cieszymy się,
że i dzisiaj spotykamy ludzi podobnych do niego.
W końcowych dniach maja br. mieliśmy na naszym wydziale
międzynarodową sesję na temat: Kościół w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II.
Wśród wykładowców tej sesji był kard. Kazimierz Świątek z
Białorusi. Opowiadał z wielkim przejęciem o Kościele w swoim
kraju. W rozmowie prywatnej opowiadał także o swoim
kilkunastoletnim pobycie w syberyjskich łagrach. Wiele razy
zaglądała mu w oczy śmierć. Nie wyparł się jednak wartości,
które głosił. Gdy pewnego razu oczekiwał w celi na śmierć i gdy
doszło do końcowej rozmowy z oficerem sowieckim, i gdy ten
zapytał: „Dlaczego ty jeszcze żyjesz, już dawno powinieneś gnić
w ziemi?”, dzisiejszy kardynał odpowiedział: „Bo ja wierzę w
Boga”. Kardynał niczego nie odwołał. Nie złożył żadnych
obietnic. Dawał świadectwo prawdzie.
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„Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył”. Wysławiajmy
Pana w ten piękny dzień za to, że nas stworzył.
3. W postawie św. Jana Chrzciciela w dalsze życie
Módlmy się także, żebyśmy nie marnowali naszego życia,
byśmy je wypełniali wierną służbą Bogu i ludziom, byśmy kroczyli przez życie ubrani w szaty, cnoty, przymioty św. Jana
Chrzciciela. Nasza misja jest trochę podobna do misji św. Jana.
On szedł przed Panem przygotować Mu drogę. Naszym zadaniem jest też przygotowywanie w ludzkich sercach dróg naszemu Panu. Dewizą naszego życia winny być Janowe słowa,
dotyczące Chrystusa: „On ma wzrastać, ja zaś mam się umniejszać” (J 3,30).
Cieszmy się narodzeniem św. Jana Cieszmy się naszym
narodzeniem. „Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył”.
Aula PWT we Wrocławiu, zakończenie zajęć w roku akademickim 2002/ /2003,
dzień promocji doktorskich i rozdania dyplomów, 24 czerwca 2003 r.

W duchu św. Franciszka – być apostołem pokoju i
dobra
Ga 6,14-18; Mt 11,25-30

1. Historia życia św. Franciszka z Asyżu
Na początku naszej refleksji wyraźmy przekonanie, że patron dzisiejszego dnia, św. Franciszek z Asyżu, należy do tych
ludzi, którzy najdoskonalej wypełnili słowa Chrystusa zawar te w dzisiejszej ewangelii. Dlatego też zanim zaaplikujemy
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orędzie dzisiejszej ewangelii do warunków naszego życia,
przybliżmy sobie – w telegraficznym skrócie – sylwetkę tego
niezwykłego świętego.
Franciszek (Jan Bernardone) urodził się w Asyżu w 1182
roku, w rodzinie szlacheckiej. Był nieprzeciętnie uzdolniony.
Ojciec chciał go widzieć jako bogatego i wpływowego syna.
Franciszek prowadził z początku dość swobodny styl życia. W
latach 1205-1209 przeżył swoje nawrócenie. Wbrew ojcu
zrezygnował z kariery bogatego człowieka i udał się do biednych
i trędowatych. Wnet zgromadził przy sobie dwunastu współbraci
i wraz z nimi podjął ubogi, wspólnotowy styl życia. Ułożył
regułę i dał początek nowemu zakonowi. Franciszek odnowił
mały kościółek Matki Bożej Anielskiej (Porcjunku- lę).
Wybudował obok dom, który stał się pierwszym klasztorem.
Wraz z Klarą założył żeńską gałąź nowego zakonu. Franciszek
począł wysyłać braci na głoszenie Ewangelii. Sam także
wyruszył w świat. Udał się do Dalmacji, Hiszpanii. W czasie
piątej wyprawy krzyżowej usiłował nawrócić sułtana tureckiego.
Ułożył także regułę dla świeckich członków swojej wspólnoty.
Wszystkie trzy reguły zyskały aprobatę papieży. Pod koniec
życia Franciszek otrzymał dar stygmatów. Zmarł 3 października
1226 roku. Dwa lata później został kanonizowany przez papieża
Grzegorza IX. Franciszek żyl tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.
To właśnie on wprowadził bożonarodzeniowe szopki. To on
nazywał choroby swoimi siostrami, a śmierć nazwał swoim
bratem. Odznaczał się szczególną prostotą, ubóstwem, pokorą i
miłością do Pana Boga, do człowieka i do całej przyrody.
Zafascynował świat swoim ubóstwem, czystością i
posłuszeństwem.
Można powiedzieć, że w całej rozciągłości wypełnił w swoim
życiu przesłanie dzisiejszej ewangelii.
2. Przesłanie słowa Bożego
Dzisiejsze przesłanie ewangeliczne zawiera kilka wątków.
Zawiera pochwałę prostoty, łagodności i pokory.
308

Bóg objawia się ludziom prostym: „Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Warto
pamiętać o tej Bożej strategii. Im więcej będzie w nas prostoty
przed Bogiem, tym Bóg będzie nam bliższy, tym głębiej wnikniemy w Jego tajemnicę.
Chrystus wzywa nas do siebie i zachęca do bycia cichym i
pokornym: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na
siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28-29). Jesteśmy
tak często utrudzeni, obciążeni różnymi sprawami: osobistymi,
rodzinnymi, szkolnymi, uczelnianymi. Jezus obiecuje
pokrzepienie. Obiecuje pomoc. Każe brać Jego jarzmo, czyli
Jego przykazania, pouczenia i być łagodnym i pokornym.
Niech studiowanie teologii prowadzi nas do pokory, a nie do
pychy. W teologii nie wszystko się wie i nie wszystko się
rozumie, gdyż w teologii poznajemy prawdy wiary, a więc
prawdy niesprawdzalne, nieoczywiste. Jeśli je przyjmujemy
wiarą, bez zastrzeżeń, z zaufaniem, to stajemy się błogosławionymi.
3. Nieśmy pokój i dobro
Wyruszając w nowy rok akademicki w dniu wspomnienia św.
Franciszka, szerzmy wokół nas pokój i dobro. Kto zachowuje
ducha prostoty, łagodności, pokory, ten staje się apostołem
pokoju i dobra. Niech Bóg przez tę Eucharystię pomnoży w nas
swoją łaskę, abyśmy w stylu św. Franciszka szerzyli wokół nas,
w naszym środowisku akademickim, w środowisku naszych
szkół i parafii, pokój i dobro.
Kościół pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu, rozpoczęcie zajęć w roku
akademickim 2003/2004 na studentów studiów zaocznych, 4 października 2003 r .
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W mocy proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela
Syr 48,1-4.9-1 l ; M t 17,10-13

1. Adwentowi przewodnicy

Zamykamy dziś drugi tydzień adwentowego czasu. Za kilka
dni staniemy bezpośrednio wobec tajemnicy ziemskich narodzin
Syna Bożego. Przeżywamy czas przygotowania do świętowania
tej tajemnicy. Liturgia adwentowa przybliża nam proroków
Starego Testamentu, którzy kiedyś przygotowywali ludzi na
pierwsze przyjście Chrystusa. Wiele tekstów słuchamy z Księgi
proroka Izajasza, który najwięcej mówił i najdokładniej
naszkicował sylwetkę Mesjasza. On też zamieścił w swojej
księdze znany tekst dotyczący matki Mesjasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel” (Iz 7,14).
W dzisiejszej liturgii słowa jawią się dwaj inni prorocy:
prorok Eliasz i św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, bezpośredni Poprzednik Jezusa Chrystusa.
2. Przesłanie proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela

Eliasz był prorokiem o niezwykłej osobowości. Dzisiejszy
tekst nazywa go postacią ognistą, którego „słowo płonęło jak
pochodnia” (Syr 48, lb). Był człowiekiem zdecydowanym, jednoznacznym. Upominał się o zachowywanie Bożego prawa w
życiu osobistym i publicznym swego narodu. Nie wahał się
wytykać rodakom błędów, postawy niezdecydowania, dwulicowości. Upominał samego króla Achaba za jego wykroczenia
moralne. Przestrzegał lud, by nie hołdował bożkom pogańskim.
W podobnym stylu działał św. Jan Chrzciciel. Dlatego uważany był przez wielu za nowego Eliasza. Był wielkim pokutnikiem, ascetą. Odznaczał się niezwykła pokorą i odwagą. Łączył
te dwie ważne – z pozoru przeciwstawne – cnoty w swojej
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osobie. Nie przesłaniał sobą osoby nadchodzącego Jezusa.
Głosił twarde, wymagające słowa. Jego słowo miało też coś z
ognia. Potrafił ostro mówić do faryzeuszów i saduceuszów:
„Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a
nie myślcie, że możecie sobie mówić: «Abrahama mamy za
ojca», bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew została
przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
będzie wycięte i w ogień wrzucone” (Mt 3,7b-10).
3. Nasze adwentowe decyzje
Św. Jan Chrzciciel przypomina nam, że droga za Chrystusem
nie jest sielanką. Dziś tak często lubimy uwydatniać prawdę, że
Bóg nas kocha, że Chrystus jest ciągle z nami, że w mocy Ducha
Świętego niesie nam pomoc. To wszystko jest prawdą, ale nie
wolno też zapominać, że Chrystus stawia nam duże wymagania.
Żąda od nas zdecydowanego zerwania z grzechem. Żąda
całkowitego oddania, a nie połowiczności.
Czas Adwentu ma być czasem naszych jasnych, jednoznacznych decyzji, opowiedzenia się całkowitego za Panem Bogiem.
Czas Adwentu to czas odzyskania gorliwości, gorliwości proroków, gorliwości świętych. Wyostrzmy przeto wymagania
względem nas samych. W jednej z adwentowych pieśni śpiewamy: „Oto się głos już rozchodzi; wstańcie, bracia uśpieni.
Zbawienie nasze nadchodzi, noc się w jasny dzień mieni. Precz
odtąd dzieła niecnoty, wylęknione wśród ciemnoty. Niech każdy
z nas w przyszłości zbroję wdzieje światłości”.
Jako studenci teologii wdziewajmy nieustannie zbroję światłości. Dajmy przykład naszym wiernym w adwentowej mobilizacji do gorliwości względem Pana Boga i Jego świętego
prawa. Módlmy się o łaskę takiej przemiany w tej przedświątecznej Eucharystii.
Aula PWT we Wrocławiu, Msza św. dla studentów studiów zaocznych,
13 grudnia 2003 r.
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Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię
J1 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

1. Nowy początek ku pokucie

Na drodze naszego życia przechodzimy przez różne etapy. W
trakcie roku akademickiego jest czas wykładów, zajęć seminaryjnych, ćwiczeń, jest czas zbierania zaliczeń, czas egzaminów i jest czas ferii świątecznych i letnich wakacji.
W roku liturgicznym są też różne okresy. Pamiętamy czas
Bożego Narodzenia. Zakończyła się pierwsza część okresu
zwykłego i oto dzisiaj stajemy na progu nowego okresu liturgicznego, okresu przygotowania do świąt paschalnych, popularnie zwanego czasem Wielkiego Postu. Za nami karnawał, tak
zwane ostatki. Wyruszamy dziś w drogę ku świętom paschalnym. Za czterdzieści dni będziemy przeżywać Paschę
Chrystusa, Jego przejście z życia ziemskiego przez śmierć krzyżową do życia w zmartwychwstaniu, uwielbieniu. Droga ku
uroczystości paschalnej ma być drogą pokuty i nawracania się do
Pana Boga. Wzywa nas do tego dzisiejsza liturgia słowa.
2. Wezwanie do nawrócenia i pojednania z Bogiem

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i
płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy,
miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się
na widok niedoli” (J1 2,12-13).
Bóg przedstawia się nam jako Bóg łaskawy i miłosierny.
Wzywa nas do siebie. Wzywa nas do nawrócenia się sercem.
Nawrócenie nie może być zewnętrzne; nie powinno się sprowadzać do rozdzierania szat, do zewnętrznych znaków, ale ma to
być nawrócenie serca.
Ów wewnętrzny wymiar nawrócenia Chrystus akcentuje
jeszcze bardziej, gdy wzywa nas do spełniania pobożnych
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uczynków nie na pokaz, żeby ludzie widzieli, ale bez rozgłosu,
bez oczekiwania na poklask, na pochwały, a więc dyskretnie, z
wewnętrznym zaangażowaniem. Chrystus wymienia trzy
uczynki pokutne: jałmużnę, modlitwę i post.
Wyruszamy w wielkopostną drogę, na której chcemy spełniać
uczynki pobożne. Na pierwszym miejscu Chrystus wymienia
jałmużnę. Jałmużna to właśnie otwieranie serca, dzielenie się
sobą z drugim człowiekiem. Tu nie chodzi jedynie o dar
materialny, ale bardziej chodzi tu o dary duchowe; dar dobrego,
życzliwego słowa, dar uśmiechu, dar pociechy, dar współczucia,
dar zrozumienia, dar tolerancji, cierpliwości, dar czasu. Jednym
słowem, chodzi o dzielenie się. Kto się dzieli z serca, ten staje się
bogatszy. Dar udzielony komuś ubogaca nie tylko
obdarowanego, ale czyni także bogatszym dającego.
Drugi uczynek pokutny w zapisie Ewangelii to modlitwa.
Jezus każe ją kierować dyskretnie, bez wielkiej zewnętrznej
oprawy. „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).
Czy masz taką izdebkę, w której jesteś sam na sam z Bogiem?
Taką izdebkę możesz mieć i w podróży, i na spacerze, na
wykładzie czy nawet na zabawie. Do Pana Boga masz wszędzie
dostęp i wszędzie o każdym czasie możesz być przed Nim. On
bowiem jest zawsze obecny. Jest zawsze otwarty na ciebie.
I wreszcie trzeci uczynek pokutny: post. Wiemy, że tu nie
chodzi tylko o ograniczenie w piciu, jedzeniu, ale także o ograniczenie czynności, które pozwalają nam być bliżej Boga.
Chodzi o to, by rezygnować z czynności złych na rzecz dobrych,
a z dobrych na lepsze!
3. Popiół – znakiem pokuty
Na znak naszej gotowości na podjęcie pokuty poddajemy
się dziś obrzędowi posypania głów popiołem. Od niepamiętnych czasów popiół jest obrazem ułomności i przemijania człowieka, znakiem żałoby i pokuty. Nie tylko u Izraelitów, ale
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u Egipcjan, Arabów i Greków posypywanie głów popiołem wyrażało skargę, smutek, skruchę, pokutę.
Nie chcemy jednak przyjmować popiołu, by się smucić, by
utracić dobry humor, radość, ale by podjąć pracę nad sobą,
zabrać się za siebie. Opanować siebie, nauczyć się sobą kierować
– to wielka sztuka, którą warto zdobywać przez całe życie. A
więc nawrócenie, pokuta – to świadomie kierowanie sobą w
kierunku prawdy, dobra i piękna. Zatem na wielkopostnej
drodze, pełniąc uczynku pokutne, nawracajmy się na prawdę,
dobro i piękno, nawracajmy się na wiarę w Ewangelię.
Aula PWT we Wrocławiu, Msza św. dla młodzieży akademickiej, Środa
Popielcowa, 25 lutego 2004 r.
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G. Homilie do nauczycieli
Prawda o grzechu i jego konsekwencjach
Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10

1. Sytuacja człowieka po pierwszym grzechu

Zostaliśmy obdarowani słowem Bożym. Nasza liturgia jest
dialogiem. My mówimy do Boga, ale Pan Bóg też do nas mówi.
Pochylmy się z namysłem nad dzisiejszym słowem Bożym.
Potrafimy określić główny temat ogłoszonego przed chwilą
Bożego orędzia. Ukazuje ono sytuację człowieka po pierwszym
grzechu (czytanie pierwsze) i prezentuje Chrystusa, potomka
Ewy, umacniającego nas pokarmem cielesnym i duchowym.
Bóg stworzył człowieka do przyjaźni ze sobą. Gdy człowiek
odwrócił się od Boga, popełnił grzech i ukrył się. Ukrycie się
było pierwszym skutkiem nieposłuszeństwa Bogu. Człowiek
chciał skryć swój grzech i samego siebie. Popadł w strach i niepokój. Bóg wyszedł na jego poszukiwanie. Postawił dramatyczne pytanie: „Gdzie jesteś?”. Przecież miałeś być ciągle widoczny, zawsze być przy Mnie, jako korona ziemskiego stworzenia!
Rajski upadek wskazuje, że człowiek po grzechu popadł w
strach, w przygnębienie, ukrył się, żeby niecny czyn nie został
ujawniony: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem
się, bo jestem nagi, i ukryłem się” (Rdz 3,9). Grzech jest
nieszczęściem, niszczy tego, kto go popełnia. Ludzie obarczeni
grzechem są niespokojni i nieszczęśliwi. I Bóg wtedy pyta:
„Gdzie jesteś?”. Janie, Elżbieto, Marku, Andrzeju, Anno – gdzie
jesteś? dlaczego nie ma cię przy Mnie?
2. Rozprawa w uczestnikami pierwszego grzechu

Historia rajska opowiada nam dalej o podjęciu przez Boga
rozliczenia z uczestnikami pierwszego grzechu.
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a. Rozprawa z szatanem

Do kusiciela Bóg powiedział: „Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”
(Rdz 3,15). Szatan, odwieczny wróg Boga, niszczy Jego dzieło,
kusi ludzi do złego. Na ziemię przyszedł zapowiedziany w raju
Syn Boży, potomek Ewy, Syn nowej niewiasty, Maryi. To
właśnie On zmiażdżył piętę szatanowi, pokonał go na drzewie
krzyża. Diabeł pozostał jednak na ziemi. Powinniśmy pamiętać,
że nie wolno nam przegrać walki z szatanem. Czasem można
przegrać jakąś bitwę, potyczkę, ale nie wolno przegrać całej
batalii. Winniśmy pamiętać, że szatana można zwyciężać mocą
czerpaną od Chrystusa.
b. Rozprawa z niewiastą

Zwiedziona przez węża Ewa usłyszała po popełnieniu grzechu: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła swoje dzieci” (Rz 3,16). Tekst ten
nie wymaga komentarza.
c) Rozprawa z mężczyzną
Pierwszy Adam usłyszał: „Przeklęta niech będzie ziemia z
twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie
dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci
ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie
więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki
nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz” (Rdz 3,17-19).
Słuchając tych słów, lepiej rozumiemy, dlaczego nasza praca
jest nie tylko błogosławieństwem, ale także i ciężarem.
3. Potomek Ewy karmi nas chlebem
Popatrzmy jeszcze na Potomka Ewy, który w dzisiejszej
ewangelii prezentuje się nam jako karmiciel zgłodniałego człowieka. Wiemy dobrze, że cudowne nakarmienie rozmnożo-
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nym chlebem było zapowiedzią Chleba eucharystycznego. Dziś
tym chlebem karmimy się w każdej Eucharystii. Otrzymujemy w
nim siłę do zwyciężania zła dobrem, do niesienia codziennych
krzyży, do pokonywania trudów codziennej pracy, do stawania
się na co dzień mądrzejszym i lepszym chrześcijaninem.
Jako pedagodzy wynieśmy z tej Eucharystii dwa przeświadczenia: pierwsze, byśmy pamiętali, jakie są konsekwencje naszego odchodzenia od Boga, pamiętali o tym, że grzech niszczy
zawsze w pierwszej kolejności nas samych; oraz drugie, byśmy
w naszym życiu osobistym i rodzinnym, w naszej pracy
pedagogicznej szukali wsparcia u Chrystusa, który karmi nas
swoim ciałem. Nabierzmy i dzisiaj w tej Eucharystii mocy, która
kryje się w Komunii Św., byśmy w postawie radości, mądrości i
miłości wypełniali nasze pedagogiczne powołanie. Amen.
Kościół pw. Świętej Trójcy w Oleśnicy, 13 lutego 1993 r.

Znamiona powołania nauczyciela
Iz 42,1-7; J 12,1-11

1. Nauczyciel jako człowiek nauki.

Panie i panowie, jesteście ludźmi, którzy pracują w dziedzinie nauczania. Wasza działalność, którą prowadzicie, mieści
się w bardzo ważnej dziedzinie życia narodu, jaką jest nauka.
Przypomnijmy, że nauka – oprócz sztuki, moralności i religii
– jest jedną z podstawowych dziedzin kultury. Cała zaś kultura
jest intelektualizacją natury.
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Św. Tomasz z Akwinu powiedział kiedyś takie mądre zdanie,
które często cytuje Ojciec św. Jan Paweł II: Genus huma- num
arte et ratione vivit – „Rodzaj ludzki żyje sztuką i rozumem”.
Ratione – a więc człowiek żyje nauką. Naczelną wartością w
nauce jest prawda. Nauka poszukuje prawdy o człowieku, o
świecie (o wszechświecie), o Bogu.
Nauka może mieć dwa główne cele: teoretyczny, gdy chcemy
poznać prawdę dla niej samej, oraz praktyczny, gdy poznajemy
prawdę, aby działać. Nauki dzielimy na nauki filozoficzne i
szczegółowe, zaś te ostatnie na nauki humanistyczne i
przyrodnicze.
Nauczyciel – jako człowiek, który przekazuje prawdę nauki –
winien to czynić rzetelnie. Winien się dokształcać i być
kompetentnym w swojej dziedzinie. Nie musi się na wszystkim
znać (jest dziś ogromna specjalizacja). Jednakże winien
nieustannie pogłębiać swoją wiedzę.
Nauczyciel, jako dydaktyk, winien znać i doskonalić metodę,
sposoby przekazywania wiedzy.
2. Nauczyciel jako wychowawca
Nauczyciel to nie tylko informator – przekaziciel wiedzy, ale
to także formator – to ktoś, kto formuje. Jest zatem także
wychowawcą, jest tym, kto odwołuje się do woli i uczuć. Ażeby
to zadanie dobrze wypełniać, trzeba mieć właściwy obraz
człowieka; trzeba po prostu wiedzieć, kim człowiek jest i kim
winien się stawać.
Przypomnijmy pokrótce, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. Nie jest ani samą tylko materią, ani samym tylko duchem. W dziejach filozofii niektórzy mylili go ze zwierzęciem
(np. Marks, Engels, Freud), albo też z aniołem (np. Platon, Plotyn czy nowożytni myśliciele przypisujący człowiekowi cechy
boskie np. Feuerbach, Nietzsche, Sartre).
Człowiek jest syntezą ducha i materii, ogniwem spinającym świat niewidzialnego ducha ze światem widzialnej materii. W hierarchii bytów znajduje się w środku: między istota-
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mi duchowymi (Bogiem i aniołami) oraz materialnymi (światem
nieożywionym i światem żyjącym).
Człowiek jest istotą rozwijającą się. Rozwija się biologicznie
i duchowo. O ile rozwój biologiczny posiada wyraźne granice, o
tyle rozwój duchowy nie posiada owych granic. Znaczy to, że
jesteśmy w każdym czasie wezwani do doskonalenia siebie, że
zawsze możemy być mądrzejsi i lepsi, niż jesteśmy.
Rozwój intelektualny to rozwój poznawczy, polegający na
poszerzaniu wiedzy, zaś rozwój wolitywny to nabywanie
sprawności do dobrych wyborów moralnych (do wyboru dobra
poznanego przez intelekt).
Mądrzy ludzie mówią, że wartość człowieka poznaje się po
tym, co umie i czego chce.
Nauczyciel wychowawca dzieli się nie tylko wiedzą, ale
„bogactwem swego człowieczeństwa”. Wśród dzieci i młodzieży istnieje wielkie zapotrzebowanie na wzorce osobowe, to
znaczy na pedagogów, którzy staliby się dla nich prawdziwymi
mistrzami i przewodnikami.
3. Wskazania praktyczne
a. Wierność prawdzie
Odkłamujmy historię, odkłamujmy rzeczywistość. Wielu
nauczycieli wstydzi się, że w minionym czasie dało się sprzedać.
Niektórzy zmieniali poglądy za pieniądze. Miejmy szczególny
szacunek dla prawdy. System, w którym tkwiliśmy tyle lat,
stwarzał klimat do okłamywania. Nauka i wychowanie były
zarażane ideologią, a każda ideologia odchodzi od prawdy.
b. Kształtowanie sumień

Nauczyciel jest nie tylko przekazicielem prawdy, ale winien
być też formatorem sumień u swoich uczniów i wychowanków.
c. Akceptacja wartości podstawowych (chrześcijańskich)
Są to wartości obiektywne. Nie ustalamy ich. Wartości te
odkrywamy, akceptujemy i promujemy w mówieniu i działaniu.

319

d. Akceptacja podstawowych praw osoby ludzkiej

Wśród tych praw wymieńmy podstawowe: prawo życia,
prawo do swobodnego wyboru światopoglądu, prawo do decydowania o sobie, prawo do rozwoju itd.
e. Wierność tradycji narodowej – uczenie zdrowego

patriotyzmu
Trzeba ciągle dorastać do swego powołania. Każdemu człowiekowi potrzebny jest mistrz. Młodemu człowiekowi potrzebny
jest nauczyciel, przewodnik, przyjaciel, który winien być prawy,
prawdomówny, uczciwy, rzetelny, obiektywny, odpowiedzialny
-jednym słowem: święty. Autentyczny mistrz imponuje,
fascynuje. Nauczyciel – to mistrz, świadek prawdy i dobra, żywy
argument, że warto dać z siebie wszystko.
Kościół pw. Świętej Trójcy w Leżajsku, konferencja do nauczycieli i pedagogów, 1 kwietnia 1996 r.
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H. Homilie do dziennikarzy
Posługiwanie na rzecz jedności, radości i
prawdy
Dz 1,15-17.20a.20c-26; 1 J 4,11-16; J 17,11b-19

1. Powołani do jedności w miłości
Dzisiejsza ostatnia niedziela przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego ukazuje nam Chrystusa proszącego Ojca o jedność, o radość i o uświęcenie w prawdzie: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My
stanowili jedno” (J 17,llb); „[...] i tak mówię [...], aby moją
radość mieli w sobie w całej pełni” (J 17,13 ); „Uświęć ich w
prawdzie” ( J 17,17a). Rozwińmy w refleksji te trzy ważne
wątki.
Jedność jest bardzo cenną wartością. Dobrze się żyje w rodzinie, w której panuje wzajemna miłość i jedność między rodzicami i dziećmi. Czujemy się dobrze w tych społecznościach,
w których ludzie są powiązani więzami miłości i przyjaźni. W
parafii, w zakładzie pracy, w narodzie, we wspólnocie międzynarodowej, w Kościele jest nam dobrze, gdy panuje wzajemne zrozumienie, gdzie nie ma wzajemnych intryg, kopania
dołków jedni pod drugimi.
O wartości jedności mówi się często w nauce i kulturze.
Słyszymy dziś wiele o potrzebie unifikacji nauk. Dużą popularnością cieszy się nadal filozoficzno-teologiczna wizja świata,
wypracowana przez Pierre'a Teilharda de Chardin. Ukazuje się
w niej świat zmierzający na drodze ewolucji do jedności w
Bogu.
Jedność to rzeczywiście wielka wartość, to po prostu drugie
imię miłości. Gdy jej brakuje, narasta nieszczęście. Doświadczamy tego na co dzień w bliskim i dalekim świecie.
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Każdy z nas jest wezwany do zaprowadzania jedności. Nie
można się rozgrzeszać i mówić: „Ja nic nie znaczę, nie jestem
ani biskupem, ani księdzem, ani prezydentem, ani ministrem, ani
dyrektorem. Jestem zwykłym człowiekiem, ode mnie tak mało
zależy”. A jednak każdy z nas może wiele zrobić dla jedności,
bowiem ta wielka jedność w świecie i w Kościele zaczyna się od
jedności w naszych sercach, w naszym otoczeniu. Co zatem
czynić?
Pierwszym naszym zadaniem jest modlitwa. Jej przykład nam
sam Chrystus, jak ogłasza dzisiejsza ewangelia: „Ojcze Święty
[...], aby tak jak My stanowili jedno” (J 17,1 lb). Kościół podjął
tę modlitwę, przedłuża ją, szczególnie w czasie Mszy św. Po
przeistoczeniu kilkakrotnie prosimy o jedność: „abyśmy się stali
jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”. Po modlitwie Ojcze
nasz jest zawsze modlitwa o jedność: „i zgodnie z Twoją wolą
napełniaj go [Kościół] pokojem i umacniaj w jedności”. Do
wspólnej modlitwy liturgicznej powinniśmy dodawać modlitwę
indywidualną.
Drugim naszym obowiązkiem na rzecz jedności jest podejmowanie różnych działań. Naszym sposobem bycia możemy
odnawiać jedność z Bogiem i zaprowadzać jedność z drugimi
ludźmi.
2. Powołani do radości
W Modlitwie arcykapłańskiej Chrystus wypowiedział słowa: „Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na
świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni” (J 17,13).
Dobiega końca okres paschalny, w którym mieliśmy się ugruntować w radości. Fundamentem tej radości jest Chrystus Zmartwychwstały. Jako chrześcijanie winniśmy być ludźmi autentycznej radości. Lubimy ludzi pogodnych. Nasz ks. Kardynał
jest wszędzie wychwalany za pogodne usposobienie, za postawę radości. Warto przypomnieć sobie, gdzie tkwią źródła
chrześcijańskiej cnoty radości. Nasza radość wyrasta z jedności z Bogiem, z doświadczanie Jego obecności, miłości („I ra322

duje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim” – wyznawała Maryja).
Radość jest także owocem wolności od grzechu. Człowiek
obciążony grzechami, skłócony z Bogiem nie może być człowiekiem radości. Jeśli się uśmiecha, to jest to zwykle radość
powierzchowna. „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja
raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia”
(Iz 61,10) – wołał kiedyś prorok Izajasz. Szaty zbawienia to
Boże przebaczenie udzielone człowiekowi.
Wreszcie ważnym źródłem radości jest także bezinteresowne
czynienie dobra. Wiemy o tym dobrze z doświadczenia, po
spełnieniu dobrego czynu odczuwamy wewnętrzną satysfakcję.
3. Uświęcanie w prawdzie
W Modlitwie arcykapłańskiej Chrystus prosił także Ojca:
„Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą [...]. A za
nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli
uświęceni w prawdzie” (J 17,17.19).
Nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek żyje prawdą,
dobrem i pięknem. Naczelną wartością jest prawda. Prawda jest
warunkiem autentycznej miłości i wolności. Prawda wyzwala,
kłamstwo natomiast zniewala.
Dziennikarze są powołani, by głosić prawdę. Jest to trudne
zadanie, bo ludzie tak często szukają sensacji. W sercu niejednego dziennikarza może rodzić się rozterka, czy mówić, czy
pisać pod publiczkę, to, co ludzie chcą, to, co wzbudza sensację,
czy pisać prawdę. Jest tu ciągła pokusa, by za cenę popularności
odchodzić od prawdy. Skutki takich odejść są zawsze fatalne.
Pytamy na koniec, gdzie znajdziemy siłę do zaprowadzania jedności, kto będzie pomnażał naszą radość i uświęcał nas
w prawdzie. Siłę i moc do jednoczenia, do wzrastania w radości i w prawdzie znajdziemy u Chrystusa, który nam nieustannie udziela Ducha Świętego. Właśnie Duch Święty jest du-
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chem, który sprawia jedność, który pomnaża w nas radość, który
uświęca nas w prawdzie.
Duch Święty oświeca nasz umysł. Lepiej wówczas rozumiemy nasze powołanie, sens cierpienia, wysiłku, poświęcenia.
Dzięki światłu Ducha Świętego dochodzimy łatwiej do poznania
prawdy, dzięki Jego łasce częściej wybieramy dobro,
zwyciężamy zło dobrem, zachowujemy radość. Niech nam Pan
użyczy w tej Eucharystii swojego Ducha, abyśmy stali się
lepszymi apostołami jednoczenia, radości i prawdy.
Kościół pw. św. Stanisława i Doroty, Msza św. dla dziennikarzy,
4 czerwca 2000 r.

Różaniec także dla dziennikarzy
Dz 1,12-14; Łk 1,26-38

1. Czas nowych początków

Przeżywamy pierwsze dni października. W kościołach nasi
wierni modlą się wspólnie na różańcu. Na uczelniach wyższych
odbywają się uroczystości inauguracyjne. Dokonuje się podsumowania ubiegłego roku akademickiego i przedstawia się
plany na rozpoczynający się nowy rok pracy naukowo-dydaktycznej. Nasza uczelnia przygotowuje się do jubileuszowej
inauguracji, która odbędzie się już jutro. Dziś rozpoczynają się
zajęcia na Podyplomowych Studiach Dziennikarskich w roku
akademickim 2002/2003. Zaczynamy je w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, a więc pod
znakiem różańca. Przypomnijmy na początku, że dzisiejsze
maryjne święto zostało wprowadzone do kalendarza liturgicz-
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nego po zwycięstwie pod Lepanto, gdzie 7 października 1571 r.
flota chrześcijańska (głównie hiszpańska i wenecka) odniosła
zwycięstwo nad flotą turecką. W ten sposób inwazja islamu na
Zachód została na pewien czas zahamowana. Uwolniono wtedy
z galer tureckich kilka tysięcy niewolników chrześcijańskich.
Dokonało się to, jak mówią historycy, dzięki wzmożonej
modlitwie różańcowej.
2. Różaniec ulubioną modlitwą Kościoła
Modlitwa różańcowa szybko zawitała do Polski i przyjęła się
we wszystkich regionach naszego kraju. Pokochali ją nie tylko
ludzie prości, ale także wyższe sfery społeczne. W muzeach
przechowały się różańce Stefana Batorego, Jana Sobieskiego,
Stanisława Żółkiewskiego, Jana Zamojskiego i wielu innych
wielkich Polaków. Na różańcu modlono się chętnie w każdym
czasie życia. Z czasem zaczęto go wkładać zmarłym do trumny,
wierząc, że stanowi on „przepustkę” do nieba.
W czasie niewoli narodowej, a potem w ciężkim okresie
drugiej wojny światowej różaniec był bardzo popularną modlitwą indywidualną i zbiorową.
Na temat wartości modlitwy różańcowej wypowiadali się
papieże. W ciągu ostatnich trzech wieków ukazało się blisko sto
pięćdziesiąt dokumentów papieskich poświęconych modlitwie
różańcowej. Warto przypomnieć, że Leon XII ogłosił miesiąc
październik miesiącem różańcowym. Papież Paweł VI nazwał
różaniec streszczeniem całej Ewangelii. Wielkim miłośnikiem
różańca jest Ojciec św. Jan Paweł II. Odmawia wspólnie
różaniec w pierwsze soboty miesiąca. Modli się na różańcu
prywatnie i często zachęca wiernych do tej modlitwy. Do
modlitwy różańcowej wzywa nas sama Maryja. Swą wolę
wyraziła w objawieniach w Fatimie w roku 1917. Trwała wtedy
jeszcze pierwsza wojna światowa. Maryja zjawiła się 13 maja
tegoż roku w Fatimie trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Według historycznego zapisu dzieci widziały Maryję
sześć razy, zawsze trzynastego dnia miesiąca, od maja do paź-
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dziernika. Maryja ukazywała się dzieciom z różańcem w ręku.
Kilkakrotnie też dzieci usłyszały wezwanie Maryi: „odmawiajcie różaniec”. Dlatego Kościół wypełnia to życzenie Maryi.
Modlitwa różańcowa w swojej budowie podobna jest do
Liturgii godzin, czyli do kapłańskiego brewiarza. Modlitwę tę
rozpoczynamy wyznaniem wiary. Poszczególne tajemnice spinamy dwoma klamrami: modlitwą Ojcze nasz i uwielbieniem
Trójcy Świętej: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”.
Rozważaniu każdej tajemnicy towarzyszy modlitwa, którą
zwiemy Pozdrowieniem anielskim. W jej pierwszej części pozdrawiamy Maryję tak, jak pozdrowił Ją anioł w Nazarecie,
mówimy do Niej, że jest „pełna łaski”, że jest „błogosławiona
między niewiastami”. Maryja z pewnością cieszy się, gdy te
ważne słowa Jej przypominamy. W drugiej części Pozdrowienia
anielskiego prosimy Maryję, aby modliła się za nas „teraz i w
godzinę śmierci naszej”. A więc prosimy Maryję o pomoc w
dwóch ważnych sytuacjach: „teraz”, gdy trwa walka dobra ze
złem, gdy niesiemy krzyże; oraz w godzinę naszej śmierci, gdy
będziemy przechodzić do wieczności.
W czasie wypowiadania zdrowasiek nasza myśl przebiega
przez zbawcze wydarzenia Chrystusa i Jego Matki. W tajemnicach radosnych jesteśmy w Nazarecie, u św. Elżbiety, w Betlejem i w Jerozolimie. W tajemnicach bolesnych podążamy
śladami cierpienia Chrystusa. W tajemnicach chwalebnych
ogarniamy myślą chwałę Jezusa i Maryi: w Zmartwychwstaniu,
Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego, Wniebowzięciu i
ukoronowaniu. Rozważając w poszczególnych częściach
różańca radość, cierpienie i chwałę Chrystusa i Maryi,
przywołujemy także do tego rozważania nasze radości, bóle i
chwile uniesienia. Możemy je włączać w radości, cierpienia i
chwałę Chrystusa i Maryi.
3. Różaniec w ręku studenta i dziennikarza
Modlitwa różańcowa bywa czasem krytykowana przez postępowych katolików. Uważa się ją za zbyt monotonną i sche-
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matyczną. W dobie powrotu do Pisma Świętego uważa się ją za
modlitwę przeszłości. A przecież jest to modlitwa bardzo
biblijna i ma szansę stania się modlitwą przyszłości. Różaniec
może być naszą siłą.
Jako ludzie przygotowujący się do działalności publicystycznej w mediach powinniśmy się przekonać do różańca i na
drogach naszego życia praktykować ten rodzaj modlitwy. Niech
zatem różaniec będzie przyjacielem naszego życia. Czytajmy i
medytujmy teksty poświęcone modlitwie różańcowej. Nie
obawiajmy się pisać tekstów do prasy katolickiej na temat różańca. Dziennikarze niekiedy ulegają pokusie i piszą teksty
sensacyjne, a niekiedy nawet skandalizujące. Wiadome jest, że
takie teksty łatwiej się sprzedają. Nie dajmy się jednak zwodzić.
Trzeba w mediach usilniej promować dobro. Przecież tak wiele
dobra wokół nas się dzieje. Niekiedy bywa ono przemilczane.
Informacje dobre przegrywają ze złymi. Jako dziennikarze
ubogaceni teologią jesteśmy powołani, by lepiej służyć
prawdzie, dobru i pięknu, by te wartości bardziej promować w
naszej pracy. W realizacji tego zadania niech nam pomaga
modlitwa różańcowa. Z różańcem w ręku wędrujmy dalej przez
życie, wędrujmy w nowy rok akademicki. Z różańcem w ręku
stawajmy się lepszymi ludźmi, lepszym studentami, lepszymi
dziennikarzami.
Kaplica PWT we Wrocławiu, rozpoczęcie zajęć w roku akademickim
2002/2003 na Podyplomowych Studiach Dziennikarskich, 7 października
2002 r.
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H. Inne homilie stanowe
W postawie pokory ku świętom paschalnym
Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

1. Postawa faryzejskiej pychy

Osiągamy półmetek Wielkiego Postu, czterdziestodniowego
przygotowania do świąt paschalnych. Okres ten ma charakter
chrzcielny, pokutny i pasyjny. Przed trzema tygodniami
podjęliśmy program odnowy moralnej, która ma się w nas dokonać poprzez spełnianie uczynków pokutnych: modlitwy, postu
i jałmużny.
Czas Wielkiego Postu to także szczególny czas rozważania
słowa Bożego. Służą ku temu przede wszystkim rekolekcje
odprawiane we wspólnotach parafialnych. Szczególnym miejscem ogłaszania słowa Bożego jest Eucharystia. Przed chwilą na
tej Mszy św. zostało ogłoszone słowo Boże. Jest ono dzisiaj – jak
zresztą zawsze – bardzo wymowne i pouczające. Chrystus w
przypowieści o faryzeuszu i celniku przedstawia nam dwa
modele ludzi. Pierwszy z nich reprezentuje faryzeusz, drugi –
celnik. Przesłanie Chrystusa jest wezwaniem do przechodzenia
od postawy faryzeusza do postawy celnika. Przyjrzyjmy się
bliżej tym dwóm postawom.
Postawę pychy reprezentuje w dzisiejszej przypowieści faryzeusz. Jest on człowiekiem, który pogardza innymi ludźmi i
który się przechwala. Ludzie pyszałkowaci mają zawyżone i
przez to nieprawdziwe mniemanie o samych sobie. Wydaje im
się, że wszystko lepiej wiedzą, lepiej potrafią, lepiej wykonują. Z
ust takich ludzi wychodzą wypowiedzi typu: „ja to lepiej wiem,
ja się na tym dobrze znam, co ty mi tu możesz powiedzieć”.
Człowiek pyszny nie lubi prosić, nie umie dziękować. Jest
zapatrzony w siebie samego.
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Nie lubimy ludzi pyszałkowatych. Drażnią nas tacy. Ludzie
tego pokroju wyrządzili Kościołowi w dziejach wiele szkody.
Gdyby ludzie Kościoła, kapłani, biskupi, patriarchowie, papieże
mieli kiedyś więcej pokory, to nie doszłoby do rozbicia
chrześcijaństwa.
Drażnią nas także niektórzy dzisiejsi teologowie, którzy nie
mają pokory, pokory wobec tajemnicy, pokory wobec prawdy.
Kościół też cierpi z tego powodu. Wymownym przykładem
może być tu casus Kiinga czy Drewermanna.
2. Postawa pokory
Tę postawę reprezentuje w dzisiejszej przypowieści celnik.
On się nie przechwalał tak jak faryzeusz. On znał prawdę o sobie. Dlatego mówił w pokorze: „Boże, miej litość dla mnie
grzesznika” (Łk 18,13b).
Pokora to prawda o sobie. Panu Bogu bardzo się podoba
pokora u człowieka. Bóg wypędził pysznych aniołów z nieba.
Potem wielokrotnie upominał ludzi pysznych. Szczególny przykład pokory zostawił nam sam Chrystus. Św. Paweł napisał o
Nim: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego
siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny do ludzi. A
w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego
siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci
krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię” (Flp 2,6-9). W podobnej
postawie pokory przeszła przez życie Maryja. Była pokorną
służebnicą Pańską. U św. Elżbiety wyznała: „Wielbi dusza moja
Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim: bo wejrzał
na uniżenie służebnicy swojej [...]. Okazał On moc swego
ramienia, rozproszył wyniosłych w ich myślach. Władców
złożył z tronu, a uniżonych wywyższył” (Łk l,47-48a.51-52).
Przykład pokory zostawili nam święci. Z ich grona wspomnijmy w tej chwili tylko jednego: św. Tomasza z Akwinu,
największego myśliciela, teologa i filozofa średniowiecznej
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Europy. Pod koniec życia, gdy popatrzył na dzieła, które napisał,
na wielką Sumę teologiczną, powiedział krótko: „słoma”.
Wiedział, że to, co napisał o Bogu i o tajemnicach z Nim związanych, jest prawie niczym wobec tego, kim Bóg naprawdę jest.
Znana jest także z jego życia anegdotka o tym, jak to w pewnym
klasztorze, w którym bawił z wykładami, braciszek wysłał go po
zakup kapusty. Tomasz nie protestował, ale w pokorze wypełnił
prosię prostego braciszka.
Bóg kocha ludzi pokornych: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”
(Łk 18,14).
3. Nasze wielkopostne zadanie
Oto ważny program dla nas na dalsze dni Wielkiego Postu, na
dalszą drogę ku paschalnym świętom. Mamy starać się o
usuwanie w nas postawy faryzejskiej, postawy pychy, wyniosłości. Na jej miejsce winniśmy wprowadzać postawę pokory. A więc chodzi o to przechodzenie od postawy zarozumiałości do postawy pokory. Bierzmy wzór z Chrystusa. On
niczego na pokorze nie stracił nawet wtedy, gdy wisiał na krzyżu, gdy był uniżony, nie przegrywał.
Postawa pokory jest bardzo potrzebna przy posłudze liturgicznej. Drodzy bracia, przygotowujecie się do rozdzielania
Komunii św. Będzie to wielkie wyróżnienie dla was. Jako przyszli nadzwyczajni szafarze Komunii św. winniście się wyzbywać
postawy faryzejskiej i wyrabiać w sobie postawę pokory, która
jest warunkiem zdrowej pobożności.
Ubierajmy się zatem w dniach Wielkiego Postu w szatę
pokory i miłości do Chrystusa, byśmy w tak zdobnych szatach
mogli przybyć w poranek wielkanocny do Jego grobu i cieszyć
się Jego zmartwychwstaniem, byśmy także potem godnie
posługiwali przy świętych czynnościach liturgicznych.
Kaplica seminaryjna w MWSD we Wrocławiu, Msza św. dla kandydatów na
nadzwyczajnych świeckich szafarzy Eucharystii, 16 marca 1996 r.
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Jako sól ziemi i światło świata
Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

1. „Wy jesteście solą ziemi [...]. Wy jesteście światłem

świata” (Mt 5,13a.l4a)
Zostaliśmy przed chwilą nazwani przez Chrystusa: „solą
ziemi i światłem świata”. A więc Chrystus dziś nie mówi nam o
Ojcu w niebie; nie mówi o sobie samym, ale mówi o nas. Mówi,
kim jesteśmy jako Jego uczniowie: solą ziemi i światłem świata.
Na końcu wzywa nas do spełniania dobrych uczynków i przez to
do chwalenia Ojca, który jest w niebie
„Wy jesteście solą ziemi”. Sól nadaje smak potrawom i jest
środkiem konserwującym. Jako chrześcijanie powinniśmy naszą
dobrocią i miłością nadawać smak życiu drugich ludzi. Jako
chrześcijanie mamy także chronić dobro przed zepsuciem.
Winniśmy ochraniać wartości duchowe, moralne przed zepsuciem płynącymz ducha tego świata.
„Wy jesteście światłością świata”. Światło oświeca i ogrzewa. Jako chrześcijanie winniśmy bliźnich oświecać słowem
prawdy i ogrzewać naszą dobrocią. Fałsz, kłamstwo – to ciemność, która utrudnia nam życie. Nienawiść zaś, obojętność,
znieczulica – to z kolei chłód, który nam dokucza. A więc
prawda oświeca, dobroć ogrzewa.
2. Być solą ziemi i światłem świata w chorobie i cierpieniu

Obchodzimy jutro X Światowy Dzień Chorego. Dlatego
chcemy zapytać, co znaczy być solą ziemi i światłem świata, gdy
jest się chorym, gdy niesie się krzyż cierpienia. Najpierw trzeba
powiedzieć, że cierpienie należy do życia. Ludzie w dziejach próbowali cierpienie usunąć z tej ziemi, ale to się nie udało, bo jest to niemożliwe. Nie pomogła w tym nawet dzisiejsza
nauka i technika. Ludzie cierpieli dawniej i cierpią dziś, cierpią w krajach biednych i bogatych, cierpią prości i uczeni, cier331

pią religijni i cierpią ateiści. Tylko w bajkach ludzie żyją „długo
i szczęśliwie”; „wśród róż, nie znając burz”. W rzeczywistości
tego świata cierpienie należy do życia.
Skoro tak jest, to trzeba go jakoś wytłumaczyć. Różne filozofie i religie poszukiwały odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Najpełniejszą odpowiedź daje chrześcijaństwo. Ojciec
św. Jan Paweł II w swoim Orędziu na X Światowy Dzień Chorego 2002 przypomniał, że „odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia «udzielił Bóg człowiekowi w Krzyżu Jezusa Chrystusa^
Cierpienie, skutek grzechu pierworodnego, zyskuje tu nowy
sens: staje się udziałem w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa”.
Wyraził to już św. Paweł, gdy pisał: „Teraz raduję się w
cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”
(Kol 1,24).
Drodzy chorzy, być solą ziemi i światłem świata – znaczy dla
was uznać wasz udział w Krzyżu Chrystusa, a więc w dziele
zbawienia. Dlatego jesteście tak ważni w Kościele. Jan Paweł II
w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 6 czerwca 1979 r.
mówił do chorych zgromadzonych przed katedrą
częstochowską: „Jesteście wszędzie w społeczeństwie, a
zwłaszcza w Kościele, ważni i szczególnie cenni, jesteście na
wagę złota”. A do kapłanów w katedrze tego samego dnia
mówił: „Pamiętajcie, że to chorzy są waszymi największymi
pomocnikami, największymi sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie
jest widoczna na zewnątrz – do tego są niezdolni – ale ofiara,
którą składają z cierpienia, modlitwa, która z tej ofiary płynie,
więcej wam daje niż jakakolwiek inna ludzka pomoc czy też
aktywność”.
Drodzy chorzy, jakże jesteście ważną cząstką Kościoła, jesteście siłą Kościoła.
Mocy do takiego traktowania swego powołania szukajcie
u Tego, który za nas zawisł na Krzyżu, który za nas wycierpiał
rany. Szukajcie więc mocy w Krzyżu Chrystusa i pamiętajcie,
że wasz krzyż nie jest ponad wasze siły. Każde zadanie, jakie
Bóg powierza człowiekowi, jest mierzone na jego możliwo332

ści. Bóg nam nigdy nie da takiego krzyża, którego nie potrafilibyśmy udźwignąć. Dlatego za św. Pawłem trzeba sobie powtarzać: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp
4,13).
3. Być solą ziemi i światłem świata dla chorych i cierpiących
I jeszcze apostrofa do tych, którzy opiekują się chorymi.
Pytamy, co to znaczy być solą ziemi i światłem światła, gdy ma
się w domu chorego, gdy się pracuje w szpitalu, gdy się jest
lekarzem, pielęgniarką?
Oddajmy znowu głos Janowi Pawłowi II. Jedenastego września 1983 roku Papież powiedział w Wiedniu: „W każdym
przypadku choroba i cierpienie są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi chorych – choć to zabrzmi może paradoksalnie – byłby
światem uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości”.
A więc ludzie chorzy, ludzie cierpiący w naszym otoczeniu
uczą nas być dobrymi.
W 1980 roku krakowski miesięcznik „Znak” ogłosił ankietę
pt. Czego nauczyliśmy się od naszych dzieci? Do redakcji
napłynęło wiele wypowiedzi. Wśród nich znajdujemy wypowiedź pewnej pani, małżonki. W jej małżeństwie długo oczekiwano na dziecko. Małżonkowie modlili się wiele lat i zostali
wysłuchani. Przyszło na świat upragnione, wymodlone dziecko,
ale przyszło jako dziecko kalekie. Matka z ojcem przyjęli
ten krzyż. Małżonka umieściła na końcu swej wypowiedzi takie wyznanie: „Kiedyś, krótko przed śmiercią, mąż mój, trzymając moją rękę w swojej, powiedział: «Inaczej wyobrażaliśmy sobie nasze życie, najdroższa, ale przecież przez Wiktora
stało się ono o wiele wartościowsze i bogatsze. Było nam ciężko, ale przecież byliśmy tacy szczęśliwi... tak wiele nauczyliśmy się od naszego upośledzonego dziecka» [...]; to będzie małe,
być może jedyne dobro, które w umarłych rękach zaniosę do
stóp Boga”.
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Siostry i bracia, nie ustawajmy w służbie chorym i cierpiącym. Będziemy wtedy rzeczywiście solą ziemi i światłem świata.
Wyprzedzajmy innych w czynieniu dobrze. Zauważmy, że to
wyprzedzanie drugich w czynieniu dobrze nie sprowadza
zazdrości, nie wzbudza wrogości, jest bezkonfliktowe. Nikt ci
nie będzie zazdrościł, że mówisz prawdę, że czynisz dobrze, że
cierpisz za jakąś słuszną sprawę. Mogą ci natomiast zazdrościć,
gdy zaczniesz gromadzić dobra tego świata, gdy ci się coś uda,
gdy cię będą chwalić. Dobro ewangeliczne nie budzi
konkurencji. Dobro ewangeliczne może tylko innych pociągać,
mobilizować, by je spełniać.
Ogłaszajmy naszą dobrocią dobroć samego Boga. Niech inni
odczytują, że dlatego jesteśmy tacy dobrzy, bo wierzymy w Boga
i Go kochamy. Niech w życiu nas wszystkich wypełnia się
dzisiejsze życzenie Chrystusa; „Tak niech świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).
Katedra wrocławska, X Światowy Dzień Chorego, 10 lutego 2002 r.
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V. HOMILIE ŚLUBNE

Być świętym i nieskalanym przed Jego
obliczem
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18

1. Chrystus naszą mądrością i światłością
Przed trzema dniami powitaliśmy nowy rok – 1971. Dziś
przeżywamy pierwszą niedzielę w nowym roku. Jest ona śnieżna
i mroźna. Pozostajemy nadal w radosnym klimacie świąt Bożego
Narodzenia. Nasza radość dziś powiększa się, gdy widzimy przy
ołtarzu młodą parę, która za chwilę złoży ślubowanie
małżeńskie.
Na naszej eucharystycznej i ślubnej liturgii wysłuchaliśmy
Bożego słowa. Ukazuje nam ono dziś Chrystusa jako Mądrość
Bożą, Mądrość, która staje się światłością ludzi, Mądrość, która
przyszła na świat. O tej Mądrości mówił autor natchniony:
„Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy
istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności
zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno
stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym
narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie” (Syr
24,9-12).
Słowa te najpełniej i najwłaściwiej odnoszą się do Chrystusa. Mądrość Boża wcieliła się w nasz świat, zajaśniała w oso bie Słowa, które stało się ciałem. Jest to Słowo, które od początku było u Boga; Słowo, przez które wszystko się stało, co
się stało; Słowo, które stało się światłością ludzi; Słowo, „któ-
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re oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9).
To Słowo, ta Mądrość, ta Światłość zjawiła się na świecie w Noc
Betlejemską. Ta światłość świeci przez wieki, świeci dziś i
będzie świecić do końca świata. Ale oto o tej Światłości, o tym
Słowie zostało także dziś powiedziane: „Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11). Nie przyjął Go
Herod, Judasz, Neron i wielu innych nieprzyjaciół Boga. Ale na
szczęście wielu przyjęło to Słowo. I o takich mówi dziś
Ewangelista: „Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego –
którzy [...] z Boga się narodzili” (J 1,12-13).
Jakże się cieszymy, że dzięki przyjęciu tego Słowa przez
naszych rodziców i przez nas – staliśmy się dziećmi Bożymi. To
Słowo oczyszcza nas dziś z grzechów. To Słowo jest nam mocą,
jest naszą Mądrością i Światłością. To Słowo Wcielone
spotkamy w tej Eucharystii
2. Nowożeńcy powołani, aby byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem
W drugim czytaniu dzisiejszej liturgii słyszeliśmy słowa: „W
Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli
święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). W słowach
tych jest mowa o naszym powołaniu. Dziś odnosimy je w sposób
szczególny do naszych nowożeńców. Droga Marysiu i drogi
bracie Janie, Bóg powołał was do życia w rodzinach
chrześcijańskich. Przez sakrament chrztu św. staliście się
dziećmi Bożymi. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziliście w
ogniskach rodzinnych. Po wyfrunięciu z rodzinnego gniazda
spotkaliście się. Jakiś czas trwało wasze wzajemne
zapoznawanie się i w jakimś momencie waszej znajomości
zrodziła się chęć pójścia razem przez życie. I oto dziś jesteście z
waszymi bliskimi w tej świątyni, przed Słowem Wcielonym,
Jezusem Chrystusem. Przed Nim i przed nami wypowiecie słowa przysięgi małżeńskiej. Pamiętajcie, macie iść przez życie
razem, jako mąż i żona, aby być świętymi i nieskalanymi przed
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Jego obliczem. Modlimy się dziś za was, aby to się wam udało,
abyście wiedzieli, do czego zostaliście powołani.
Święty Paweł przypomniał dziś, że mądrość płynąca od
Chrystusa jest darem, jest łaską, o którą trzeba się modlić. Dlatego sam wzywa do modlitwy i modli się: „Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa [...], [proszę], aby Bóg
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.
[Niech da] wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest
nadzieja, do której On wzywa [...]” (Ef 1,15-18). Będziemy się
modlić i my, będziemy prosić Chrystusa, wcielone Słowo,
wcieloną Mądrość i Światłość, aby dał wam światłe oczy dla
waszych serc na nową, wspólną drogę życia.
3. Powierzenie się niebieskim patronom
Na zakończenie tej refleksji homilijnej chcemy jeszcze
zwrócić waszą uwagę na waszych niebieskich patronów, którzy
będą was wspomagać na nowej drodze życia. Są nimi:
Najświętsza Maryja Panna, św. Jan Chrzciciel i św. Jan Apostoł.
Jakże wielcy są to patroni.
Droga Marysiu, dziś Panno Młoda, wpatruj się w Maryję,
bądź do Niej podobna w słuchaniu i wypełnianiu Bożego słowa.
Drogi bracie Jasiu, dziś Panie Młody, bądź dzielny, rozmodlony, odważny, zawsze wierny Bogu jak św. Jan Chrzciciel;
bądź rozkochany w Bogu i opiekuj się twą przyszłą małżonką
jak św. Jan Ewangelista Matką Bożą.
Niech Bóg wam błogosławi na nowej drodze życia. Amen.
Jodłówka k. Pruchnika, ślub Marii Wojdyło i Jana Deca, 3 stycznia 1971 r.
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Wierni przymierzu małżeńskiemu
Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

1. Zbawienie dla wszystkich
Wysłuchaliśmy słowa Bożego, które zostało wybrane przez
Kościół na dwudziestą niedzielę zwykłą. Przez wszystkie trzy
czytania dzisiejszej liturgii przewija się myśl o powszechności
zbawienia. Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa jest darem dla wszystkich
narodów świata.
Wiemy, że Bóg najpierw nawiązał bliższy kontakt z jednym
narodem. Był to naród izraelski. Z tym narodem zawarł
przymierze. Ten naród wyprowadził z niewoli egipskiej, przez
Mojżesza dał mu przykazania. Do tego narodu Bóg posyłał
proroków, którzy w Jego imieniu upominali grzeszących ludzi,
wzywali do zachowywania Bożego Prawa, nieśli pocieszenie
cierpiącym, zapowiadali nadejście w tym właśnie narodzie
wysłańca Bożego – Mesjasza. Ci sami prorocy zapowiadali
także, że Bóg rozszerzy swoje zbawienie na wszystkie narody. W
dzisiejszym fragmencie Księgi Izajasza jest o tym mowa: „[...]
dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich
narodów” (Iz 56,7).
Także św. Paweł wdrugim czytaniu nawiązuje do tej myśli,
gdy stwierdza: „Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby
wszystkim okazać swe miłosierdzie” (Rz 11,32).
Bóg zatem jest Bogiem wszystkich ludzi, wszystkich ludów i
narodów, wszystkim ofiaruje zbawienie. W niebie są zarezerwowane miejsca dla wszystkich mieszkańców ziemi. Bóg
nie chce na wieki pozostać sam. Chce być przez całą wieczność z
nami.
338

2. Przymierze Boga z ludźmi obrazem
przymierza małżeńskiego
Wśród adresatów zbawienia są również nasi nowożeńcy.
Pójdą przez życie razem, aby się uświęcać i kiedyś osiągnąć
zbawienie. Dzisiaj na tym świętym miejscu zawierają oni
przymierze. Nazywamy je przymierzem małżeńskim. Zawarcie
tego przymierza dokona się we wzajemnym ślubowaniu. Trzeba
być potem wiernym temu przymierzu, temu ślubowaniu.
Dziś chcemy przypomnieć naszym nowożeńcom, że to ich
przymierze małżeńskie, którego treścią ma być miłość, ma być
odwzorowaniem miłości Pana Boga do ludzi, odwzorowaniem
miłości Chrystusa do Kościoła. Wiemy, że miłość Boga do nas
ludzi jest doskonała. Pan Bóg pamięta zawsze o swoim
przymierzu, nigdy nie odwraca się od człowieka. Drodzy
Nowożeńcy, Agnieszko i Ryszardzie, wasze przymierze
małżeńskie, wasza miłość małżeńska nie może ustać, nie może
przeminąć. Aby tak się stało, winniście być otwarci na Pana
Boga. Trzeba, aby wasza miłość małżeńska i rodzicielska
karmiła się miłością Bożą. Dlatego budujcie nowy dom waszego
życia na Bogu. Od Chrystusa Eucharystycznego nabierajcie w
każdą niedzielę sił do trwania w jego miłości. Trwajcie mocni w
wierze.
W dzisiejszej ewangelii jest wam podany wzór wiary. Jest
nim niewiasta, Kananejka, Chrystus udzielił jej daru zdrowia, o
który prosiła. Pamiętamy, Chrystus na początku nie chciał z nią
nawet rozmawiać. Dwukrotnie jakby ją odrzucił. Było to jednak
pozorne odrzucenie. Był to manewr, zabieg pedagogiczny,
podjęty, by na końcu ujawniła się wielka wiara owej niewiasty.
Chrystus na końcu nie omieszkał pochwalić tej wiary: „O
niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak
pragniesz!” (Mt 15,28).
Niech taka wiara i was znamionuje, drodzy Nowożeńcy. O to
będziemy wraz z wami prosić Pana.
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3. Maryja waszą przewodniczką
Drodzy Nowożeńcy, zawieracie swoje przymierze małżeńskie w bazylice leżajskiej, przed Maryją, Niewiastą, o której
powiedziała krewna Elżbieta: „Błogosławiona, która uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45).
Pamiętajcie o Niej na drodze waszego życia. Do Niej kierujcie wasze prośby i Ją naśladujcie. Niech Ona będzie strażniczką waszej wiary. Niech wyprasza wam na każdy dzień dar
miłości, wierności, wytrwałości.
W Jej dłonie składamy dzisiaj waszą nową drogę życia. Niech
Maryja prowadzi was od tego ołtarza w wasze życie drogą wiary,
nadziei i miłości. Amen.
Bazylika pw. Zwiastowania NMP w Leżajsku,
ślub Agnieszki Dec i Ryszarda Balickiego, 20 sierpnia 1972 r.

Miłość najważniejszym celem małżeństwa
1 Kor 12,31-13,8a; Mt 19,3-6

1. Droga nowożeńców do ołtarza Pańskiego
W życiu każdego człowieka są chwile przełomowe, które
zamykają albo otwierają jakiś etap życia. Zgodzimy się w szyscy, że takim ważnym, przełomowym momentem jest chwila
zawarcia związku małżeńskiego, którą dzisiaj przeżywamy w tej
leżajskiej świątyni. Jest dziś słoneczny, ciepły dzień. Także
nasze serca są pogodne. Liturgia dzisiejszej siódmej niedzieli wielkanocnej mówi nam o wylaniu na Kościół Ducha
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Świętego. W każdej Eucharystii jesteśmy wzmacniani darami
Ducha Świętego. W mocy tego Ducha podejmijmy refleksję nad
tajemnicą sakramentu małżeństwa.
Droga Moniko i drogi Tomaszu, dzisiaj, w tym kościele,
0 godzinie wpół do dwunastej odbyły się prymicje kapłańskie.
Miałem także sposobność głosić homilię. Starałem się ukazać to,
co młody ksiądz prymicjant ma za sobą, ale i to, co go teraz w
najbliższej przyszłości czeka. Spróbujmy ten sam klucz zastosować do naszych nowożeńców i spojrzeć najpierw w ich
przeszłość, a potem w przyszłość.
Nasi nowożeńcy urodzili się w 1968 roku: Monika – w październiku, Tomasz – w listopadzie. W tym samym miesiącu zostali ochrzczeni: Monika – 9 grudnia, Tomasz -12. Byłem wtedy
diakonem we Wrocławiu, przybliżałem się do kapłaństwa.
Rok wcześniej, konkretnie: 27 marca 1967 roku, tu, w tym
kościele rodzice Moniki, Helena i Ryszard, zawarli związek
małżeński. Byłem wtedy na czwartym roku studiów teologicznych we Wrocławiu. W Wielką Niedzielę, po praktyce w katedrze wrocławskiej przyjechałem w rodzinne strony. Nie wiedziałem, że w drugie święto Wielkanocy moja koleżanka i mój
kolega zawierają małżeństwo. Łatwo obliczyć, że niedawno
mieli srebrny jubileusz pożycia małżeńskiego. Z podobnym
stażem małżeńskim są chyba rodzice Tomka.
Nasi dzisiejsi nowożeńcy kształtowali się najpierw w swoich
gniazdach rodzinnych. Uczono ich tam modlitwy. Jedna
1 druga mamusia składała rączki do modlitwy, uczyła kreślić
znak krzyża świętego, prowadziła do kościoła i mówiła, że Pan
Bóg jest najważniejszy i że wszyscy powinni Go kochać: starsi i
dzieci, bo Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem. Była to
pierwsza, dobra katecheza rodzinna. Potem przyszedł czas
edukacji w szkole podstawowej i średniej. Zawiązały się pierwsze przyjaźnie i więzy koleżeństwa. Nadszedł czas matury,
a potem trzeba było znaleźć dla siebie miejsce na studiach.
Tak się złożyło, że na studia nasi nowożeńcy trafili do tego
samego miasta, nie wiedząc nic wcześniej o sobie. Było to
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miasto dwóch uniwersytetów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Drodzy Nowożeńcy, to Pan Bóg przyprowadził was do tego
miasta, byście mogli się spotkać, poznać i podjąć decyzję na
wspólną drogę życia. Dzisiaj tę decyzję oficjalnie potwierdzacie
w ślubowaniu małżeńskim, którego za chwilę będziemy
świadkami. Wszyscy mamy świadomość powagi tej chwili.
Pytamy: co będzie dalej?
2. Próba spojrzenia w przyszłość – główne zadanie
dla małżonków
Nikt z nas nie zna swojej przyszłości. Nasi nowożeńcy też nie
wiedzą, co ich czeka na wspólnej drodze życia. W tej uroczystej
chwili możemy jednak powiedzieć o zadaniach, jakie winni
podjąć. Przede wszystkim otrzymują wezwanie do urzeczywistniania wzajemnej miłości. Wzorem, modelem tej miłości
ma być miłość Boga do człowieka, miłość Chrystusa do
Kościoła. Każda para małżeńska jest do tego powołana, szczególnie ta para, która składa ślubowanie małżeńskie w kościele,
jest powołana do pielęgnowania wzajemnej miłości na wzór
samego Boga. Miłość Boża do ludzi jest przeogromna.
Moniko i Tomaszu, winniście tę wielką miłość Pana Boga do
człowieka odwzorowywać w waszym życiu. Monika odczytała
przed chwilą słowa św. Pawła o miłości. Jakże trudna jest taka
miłość, która nie pamięta złego, gniewem się nie unosi, która
wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Małżonkowie starsi
wiedzą, jak ciężko jest stawać się darem dla drugiego człowieka
w codziennym życiu. Doświadczenie pokazuje, że w czasie
trwania małżeństwa miłość jest coraz trudniejsza. Dlatego
ogromnie jest nam potrzebne wsparcie Pana Boga.
Miłość winna być cierpliwa. Jakie to ważne stwierdzenie.
Mamy być cierpliwi w każdym momencie życia. Ileż to cierpliwości trzeba w małżeństwie. Ile razy trzeba nie słyszeć, nie
widzieć, po prostu być cierpliwym, żeby nie niszczyć klimatu
miłości małżeńskiej. Apostoł przypomniał także, że miłość nie
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zazdrości, nie unosi się pychą. Jak ktoś jest tylko w siebie zapatrzony, to zawsze będzie dla drugiego człowieka ciężarem. To
nie ja mam się liczyć, to ty się liczysz, ty jesteś najważniejsza, to
ty jesteś najważniejszy, a nie ja. Chcę dla ciebie dobrze, nawet
gdyby mnie to wiele kosztowało. To raczej ja będę cierpiał, żeby
tobie ze mną było dobrze.
Miłość nie unosi się gniewem, nie szuka swego. Wiemy, jakie
mogą być egoistyczne nastawienia w małżeństwie, gdy jeden i
drugi małżonek nie chce ustąpić. Jaka to wtedy bieda, od razu
kłótnie i bezsensowne pretensje.
Drodzy Nowożeńcy, modlimy się dzisiaj przed Bogiem,
żebyście potrafili jak najlepiej wypełniać zadania, które dzisiaj
przyjmujecie na siebie, zadanie na całe życie małżeńskie,
abyście się miłowali i abyście byli jedno, tak jak o tej jedności
mówił nam Chrystus w dzisiejszej ewangelii. Jedność jest bowiem drugim imieniem miłości. Tam gdzie jest miłość, tam jest
jedność. Chodzi o to, abyście byli jedno, abyście patrzyli w jedną
stronę i mieli podobną hierarchię wartości.
3. Konieczność otwarcia się na miłość Pana Boga
Drodzy Nowożeńcy, o taką miłość, która będzie was łączyć
całe życie, modlimy się dzisiaj, bo wiemy, jak ciężko jest nam tu
na ziemi miłować. Tu, przed Chrystusem przyznajemy się, że
wszyscy jesteśmy po części egoistami i potrzeba mam ogromnej
mocy Bożej, abyśmy potrafili to najważniejsze przykazanie
naszego Pana wypełniać. Chcemy wam wypraszać łaskę takiej
bezinteresownej miłości, która będzie jednoczyć wasze serca
przez całe życie. Jeszcze raz powtarzam, że w małżeństwie
miłość jest o wiele trudniejsza aniżeli w narzeczeń- stwie. Jak
przychodzi jakaś choroba, jakieś zmartwienia, mogą to być dla
naszej miłości poważne próby.
Modlimy się, aby wasza miłość, która teraz jest szczera,
bardzo gorąca, serdeczna, żeby ona nie gasła.
Drodzy Nowożeńcy, zawieracie wasze małżeństwo w pięknym miesiącu maryjnym, w miesiącu, w którym jest tyle życia
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w przyrodzie, tyle zieleni, tyle kwiatów. Będziemy się modlić,
by wasze serca kwitły, aby zawsze były zielone, pełne radości i
miłości. Niech wasze szczęście będzie radością dla waszych
rodziców. Wasi rodzice są dzisiaj wzruszeni, bo mają świadomość, że swoje dziecko przekazują drugiej osobie. Chrystus
powiedział: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się
ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem” (Mt 19,5).
Budujcie wasze wspólne życie na modlitwie, na Eucharystii,
na Chrystusie. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to
wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Amen.
Kościół pw. Trójcy Świętej w Leżajsku,
ślub Moniki Sudoł i Tomasza Chrząstka, 31 maja 1992 r.

„ Wytrwajcie w miłości mojej „
1 Kor 12,31-13,8a;J 15,9-12

1. Wymowa chwili
W kalendarzu życia każdego człowieka są daty o szczególnym znaczeniu. Pierwszą z nich jest data urodzin. Podajemy ją
niemal zawsze wśród danych personalnych.
Drugą ważną datą zapisaną już tylko w księgach kościelnych
jest data chrztu św. Przypomina nam ona o tym dniu, w którym
staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni do
wspólnoty Kościoła. W księgach parafialnych odnajdujemy
także datę przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Inną datą o szczególnym znaczeniu jest niewątpliwie data
zawarcia sakramentu małżeństwa. Jest to data, która oznacza
rozpoczęcie wspólnej drogi życia. Tak jak w kalendarzu życia
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kapłana oprócz daty urodzin podajemy datę święceń kapłańskich, tak w kalendarzu życia ludzi żonatych oprócz daty przyjścia na świat widnieje data zawarcia sakramentu małżeństwa.
Oto przeżywamy taką chwilę szczególną w życiu Marzeny i
Mariusza. Dzisiaj jest ich dzień. Wszystko jest dla nich: i słońce
dla nich świeci, i ptaki śpiewają, i ludzie się uśmiechają.
Oto dzisiaj przybyli do tego kościoła na swoje uroczyste
ślubowanie. Za chwilę przed Bogiem, na tym świętym miejscu
wypowiedzą słowa ślubowania: „ślubuję ci miłość, wierność i
uczciwość małżeńską”. Wypowiedzą te słowa przed Bogiem i
przed Kościołem, czyli przed nami. Wszyscy będziemy
świadkami tych słów: „ślubuję ci miłość”.
2. Czym jest prawdziwa, ewangeliczna miłość?
Jakże to wielkie i ważne słowa, powiedzmy szczerze: słowa
wielkie i zarazem bardzo trudne do wykonania. Miłość bowiem
jest nie tylko największym przykazaniem, ale jest także
przykazaniem najtrudniejszym. Może czasem łatwiej się pomodlić, wyspowiadać się aniżeli być wiernym w miłości, aniżeli
być cierpliwym, aniżeli przebaczyć i cierpieć dla drugiego.
Wiemy, że miłość wymaga wysiłku, wyrzeczenia, ofiary,
poświęcenia. Nie pojmujemy miłości płasko, płytko, jak ją
czasem rozumieją młodzi. W Kościele mówimy o miłości językiem Pisma Świętego. Przypominamy, jak Chrystus Pan rozumiał miłość. Miłość w Jego rozumieniu jest duchowym, całkowitym oddaniem się drugiej osobie. Miłość wyrasta z ludzkiego ducha. Człowiek kocha przede wszystkim duchem, sercem. Ciało jest w ludzkiej miłości tylko wektorem miłości, która
wyrasta z serca.
Wiemy, że miłości trzeba się ciągle uczyć. Nie można raz
kogoś pokochać i na tym poprzestać. Miłość trzeba ciągle odnawiać, pogłębiać.
Miłość to stawanie się darem dla drugiego. Dlaczego tak
trudna jest miłość? Dlatego, że każdy człowiek jest w dużym
stopniu egoistą. Chce drugimi rządzić, dyrygować, domagać
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się od nich posłuszeństwa. Chce być chwalony i jest zatroskany o
swoje osobiste dobro, niekiedy o swoje osobiste, częściej
materialne niż duchowe korzyści.
Chrystus proponuje inną postawę. Wzywa nas do kierowania
sobą. Mam umieć rządzić sobą, panować nad sobą, rozkazywać
sobie, natomiast wobec drugiego powinienem być sługą. Tak
mam żyć, żeby tobie ze mną było dobrze. W miłości nie pytam,
co ja z tego będę miał, ale mówię, chcę, aby tobie było ze mną
dobrze. To nieważne, że to mnie może wiele kosztować, ważne
jest to, abyś był przy mnie szczęśliwy, abyś była ze mną
szczęśliwa.
Jest to wielkie zadanie. Jest to bardzo trudna miłość. Jest to
brzemię prawie nie do uniesienia. Popatrzcie, siostry i bracia,
jakie ciężkie brzemię biorą dziś na siebie ci nowożeńcy. Chcemy
im pomóc w tym zadaniu. Wyciągamy dłonie do tego, który nas
do końca umiłował, aby uzdolnił tych nowożeńców do
prawdziwej miłości, do takiej miłości, o której dziś mówił
Apostoł Paweł we fragmencie Pierwszego Listu do Koryntian.
Chrystus może udzielić łaski takiej miłości, gdyż właśnie taką
miłością nas umiłował. Oddał życie swoje za nas. Jego śmierć
była znakiem Jego miłości do nas. Przecież sam powiedział:
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Życia dobrowolnie nie
oddaje się za byle co i w imię byle czego. Zycie można oddać
tylko w imię miłości do kogoś.
Drodzy Nowożeńcy, jakże trudne zadanie, ciężkie brzemię
bierzecie dziś na ramiona.
3. Nasz najważniejszy prezent dla nowożeńców
Modlimy się za was, byście z tego zadania dobrze się wywiązali. Małżonkowie tu obecni mogą wam powiedzieć, jak
trudna jest miłość, o której mówił Chrystus. Nasza modlitwa
o to jest naszym największym prezentem ślubnym dla was. To
jest to najcenniejsze, co możemy wam dziś w prezencie złożyć: naszą modlitwę, abyście wytrwali w szlachetnej miłości,
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abyście wypełnili słowa Chrystusa: „Wytrwajcie w miłości
mojej” (J 15,9b).
Drodzy Nowożeńcy, pozwólcie, że dziś przy tym ołtarzu, w
tej szczególnej chwili waszego życia damy wam dobrą radę na
sposób trwania w miłości i w szczęściu małżeńskim. Budujcie
swe życie na Bogu. Niech Pan Bóg będzie obecny w waszym
małżeństwie. Klękajcie codziennie przed Nim do modlitwy.
Macie prawo do Jego pomocy, bo przed Nim składacie dziś
ślubowanie. On tę pomoc wam obiecuje. Dlatego nie zapominajcie, gdzie jest wasza moc, skąd należy czerpać siłę do
niesienia codziennych krzyży.
Niech ostoją życia będzie wasza codzienna więź z Bogiem.
Na modlitwie, na klęczkach lepiej rozumie się świat i swoje
życie. Dlatego przypominamy wam dziś zasadę, która mówi, że
jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to
wszystko się właściwie układa.
Przychodźcie chętnie na niedzielne spotkania z Chrystusem.
W Eucharystii znajdziecie szczególną moc. Chrystus najlepiej
pomaga. On, odwieczny mieszkaniec nieba, stał się
mieszkańcem naszej ziemi, aby tu być z nami, aby nam pomagać
dźwigać krzyże i dobrze żyć. Od Chrystusa przyjmujcie Jego
słowo, słowo prawdy i mądrości, która niech oświeca wasze
życie. Od Chrystusa w Komunii św. przyjmujcie siłę i moc do
trudów codziennego życia.
O taką postawę modlimy się w tej ślubnej Mszy św. Wierzę,
że Pan Bóg nas wysłucha. Takiej postawy wam dziś życzymy.
Niech Bóg będzie z wami przez wszystkie dni waszego życia, a
wam z Nim i wzajemnie ze sobą niech będzie dobrze. Amen.
Piskorowice, ślub Marzeny Niemczyk i Mariusza Kozłowskiego,
28 października 1995 r.
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W prawdziwej miłości
na wspólnej drodze życia
1 Kor 13,1-13; J 1,45-51

1. Chwila szczególna w życiu

W kalendarzu życia każdego człowieka odnajdujemy ważne,
niekiedy przełomowe daty. Pierwszą datą, którą mamy wpisaną
w księgach metrykalnych, potem w dowodzie osobistym i na
innych dokumentach, jest data naszego urodzenia. Dla chrześcijan przychodzi wkrótce po urodzeniu data chrztu Św., a więc
data narodzin dla życia dziecka Bożego. Nie wszyscy znamy tę
datę. Jest ona jednak bardzo ważna. Warto ją pamiętać i obchodzić rocznicę swojego wejścia do wspólnoty Kościoła.
Potem wpisujemy inne daty: czas nauki w szkole podstawowej (datę I Komunii Św.), w szkole średniej (datę sakramentu
bierzmowania), rok egzaminu dojrzałości, ewentualnie lata studiów. Następnie przychodzi dla wielu data zawarcia związku
małżeńskiego, a dla ludzi powołanych do kapłaństwa czy zakonu
– data święceń kapłańskich lub ślubów zakonnych.
Oto przeżywamy w tej chwili bardzo doniosłe, jak mówimy,
przełomowe wydarzenie w życiu Ireneusza Tomasza i Małgorzaty, chwilę zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa.
Jest to chwila jedyna i niepowtarzalna. Ci młodzi ludzie podjęli
decyzję, że pójdą przez życie razem, jako wspólnota małżeńska
męża i żony. W dłonie Chrystusa wkładają dzisiaj swoje serca,
swoją wzajemną miłość, wkładają siebie samych. Łączą swoje
serca na całe życie świętym węzłem sakramentu małżeństwa.
Powierzają nową drogę swego życia Panu Bogu.
2. Związek małżeński w planach Bożych

W Piśmie Świętym w wielu miejscach jest powiedziane,
że związek mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest odzwier-
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ciedleniem związku Pana Boga z narodem wybranym i związku
Chrystusa z Kościołem.
Związek Pana Boga z ludźmi, związek Chrystusa z Kościołem jest przymierzem miłości. Także związek męża z żoną i żony
z mężem ma być związkiem miłości, i to miłości permanentnej.
Tak jak między Chrystusem i Kościołem trwa miłość, tak winna
trwać i ciągle się odnawiać miłość w małżeństwie. Winna ona
łączyć małżonków przez całe życie, w różnych etapach i
sytuacjach ich wspólnej życiowej drogi.
3. Przesłanie liturgii słowa Bożego dla nowożeńców
W tej uroczystej chwili pragniemy także powrócić do słowa,
które Pan Bóg dzisiaj do nas skierował. W pierwszej kolejności
skierował je do młodej pary, ale także do nas wszystkich.
Najpierw powróćmy do tekstu ewangelii. Przypomnijmy z
niej naszej młodej parze dwie myśli: Pan Jezus powiedział do
Natanaela, czyli do Bartłomieja, patrona dnia dzisiejszego:
„poznałem cię”.
Drodzy Nowożeńcy! Pan Bóg zna was dobrze od początku.
To On chciał, abyście się narodzili. To On was prowadził i
prowadzi przez życie, to On tak pokierował życiem was obojga,
że spotkaliście się, że postanowiliście związać się świętym
węzłem sakramentu małżeństwa. Chrystus zna was od początku i
będzie o was pamiętał do końca życia.
Druga myśl z ewangelii to wyrażenie opinii o Bartłomieju:
„Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie podstępu”. Chrystus
pochwalił prawość, prostolinijność tego człowieka. To nie jest
przypadek, że dzisiaj, w taki dzień, gdy to słyszymy, zawieracie
wasze małżeństwo.
Drodzy Nowożeńcy! Bądźcie prawymi ludźmi. Niech nie
będzie w was zakłamania, podstępu. Oby i o was mówili mądrzy
ludzie: oto prawdziwy człowiek, prawy mąż, ojciec, oto
prostolinijna, uczciwa żona, matka. Zycie w prawdzie, w uczciwości to wielka wartość. Niech wam, drodzy Nowożeńcy, na
takim życiu bardzo zależy.
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Chcemy także powrócić do pierwszego czytania. Św. Paweł
przypomniał nam w nim, jaka powinna być miłość. „Miłość
wszystko przetrzyma. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale
współweseli sięz prawdą”.
Drodzy Nowożeńcy! Staje przed wami wielkie zadanie,
zadanie miłowania w duchu Ewangelii. Chcemy wam powiedzieć, że taka miłość jest bardzo trudna. Łatwa jest miłość w narzeczeństwie, łatwa jest miłość w pierwszych tygodniach i miesiącach po ślubie. Trudniejsza jest miłość w latach następnych.
Żąda wtedy od nas większej ofiary, większego samozaparcia,
wyrzeczenia. Często łączy się z niesieniem jakiegoś krzyża.
Abyście mogli to zadanie wypełnić, chcemy wam dziś przypomnieć, co ułatwi zawsze troskę o taką miłość, skąd będziecie
czerpać siłę do trwania w takiej miłości.
Szukajcie siły u samego Źródła miłości. Tym źródłem jest
Bóg. Prowadźcie życie według Jego świętego prawa. Łączcie się
z Nim w codziennej modlitwie. Trzymajcie się mocno dłoni
Chrystusa. On dzisiaj łączy wasze serca sakramentalnym
węzłem małżeństwa. On będzie zawsze dla was – gotowy wam
pomagać.
Modlimy się dziś za was, aby wasze małżeństwo, które dzisiaj
zawieracie, było błogosławione, aby Pan Bóg prowadził was
szczęśliwą drogą przez całe życie.
Fara leżajska, ślub Małgorzaty Rech i Ireneusza Tomasza Sudoła,
24 sierpnia 1996 r. (święto św. Bartłomieja Apostoła)
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Nie pozwólcie przekwitnąć waszej miłości
1 Kor 13,1-13; J 15,9-12

1. Dzień ślubu dniem szczególnym

W Psalmie 118 zapisane są słowa, które przypominamy w
czasie szczególnych uroczystości. Brzmią one: „Oto dzień, który
dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim”. Słowa te
odnosimy dziś do młodej pary: Beaty i Michała. Dla nich
dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Jest to dzień zawarcia
sakramentu małżeństwa. „Oto jest dzień, który dał nam Pan,
weselmy się w nim i radujmy się nim”.
Drodzy Nowożeńcy, to wam Bóg dał ten dzień. Jest to wasz
dzień. Wpisuje się on w historię waszego życia jako dzień
waszego ślubu kościelnego. To dziś jakby wszystko jest dla was.
Wam świeci słońce, dla was śpiewają ptaki, dla was wieje wiatr.
Jesteśmy z wami w tej szczególnej chwili waszego ślubowania.
Ten dzień rzeczywiście dał wam Pan.
Za chwilę wypowiecie słowa ślubowania. Będziecie sobie
ślubować wzajemną miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Tę
miłość pobłogosławioną przez Boga przeniesiecie od ołtarza w
wasze wspólne życie małżeńskie.
2. Małżeństwo wielkim zobowiązaniem

W tej uroczystej chwili przypominamy wam, że podejmujecie
dzisiaj wobec siebie nawzajem wielkie zadanie. Małżeństwo jest
właśnie wielkim życiowym zadaniem.
Bóg powołuje was, abyście pielęgnowali miłość do Niego i
nawzajem do siebie. Ta wasza miłość ma być odbiciem miłości
Boga do ludzi oraz Chrystusa do Kościoła.
Przyszliście dzisiaj z tą wzajemną miłością w sercu do ołtarza. Chcemy wam przypomnieć, że ta miłość, która was łączy
od jakiegoś już czasu, w waszym narzeczeństwie była stosunko-
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wo łatwa. Przyszła ona nie wiadomo skąd. Zaczęliście się sobie
nawzajem podobać. Zaczęło być wam dobrze nawzajem ze sobą.
Był jakiś dzień w waszej przeszłości, kiedy powiedzieliście sobie nawzajem: chcę, abyś była moją żoną, chcę abyś był moim
mężem. Pobierzemy się. Pójdziemy przez życie razem.
I oto dzisiaj ta decyzja zostaje przez was potwierdzona. Od
tego ołtarza pójdziecie przez życie we dwoje.
W tej ważnej dla was chwili chcemy wam przypomnieć, że tę
miłość macie ponieść w życie. Nie powinna ona przekwitnąć,
przeminąć, lecz powinna ona dojrzewać. Chcemy wam
powiedzieć, że na drodze waszych starań o zachowanie tej
miłości znajdziecie krzyż. Nie ma bowiem prawdziwie chrześcijańskiej miłości bez wysiłku, bez samozaparcia, bez cierpienia. Kto kocha, nie myśli o sobie, nie zastanawia się, co
będzie z tego miał, jaką korzyść odniesie. Jan Paweł II przypomina, że miłość jest to bezinteresowny dar z siebie dla drugiego. To składanie siebie w darze drugiemu człowiekowi wymaga cierpliwości, wysiłku i wytrwałości.
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie
szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdą. Miłość wszystko
przetrzyma” (1 Kor 13,4).
Czeka was zatem, drodzy Nowożeńcy, bardzo trudne zadanie.
Mogłoby się wydawać, że jest to ciężar nie do uniesienia. Po
ludzku rzecz biorąc, przy zdaniu tylko na ludzkie siły rzeczywiście może być nie do uniesienia. W tym ważnym zadaniu
chce was wspomagać jednak Bóg.
3. Z Bogiem w nową drogę życia
Drodzy Nowożeńcy, chcemy wam powiedzieć, że w waszym małżeństwie macie szczególne prawo do Bożej pomocy.
Zawieracie bowiem małżeństwo w kościele przed Bogiem.
W Jego ręce składacie dziś swoją miłość i samych siebie wraz
z całą waszą przyszłością. Macie prawo do Bożej pomocy, do
Bożej miłości. Bóg wam dziś obiecuje, że będzie z wami, że
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będzie wam pomagał. Tylko nie zapominajcie o Nim. Codziennie klękajcie przed Nim. Odczuwajcie Jego obecność w waszym
życiu. Doświadczajcie Jego miłości. Pamiętajcie o Jego
przykazaniach. Jeżeli Bóg będzie w waszym życiu na pierwszym
miejscu, to wszystko wam się właściwie ułoży.
Życzymy wam dzisiaj, aby wam było dobrze ze sobą.
Życzymy, abyście waszą miłością, dobrocią promieniowali na
wasze otoczenie, na waszych rodziców, rodzeństwo, sąsiadów,
krewnych, znajomych. Niech wam będzie ze sobą dobrze. Tego
wam z całego serca życzymy i o to się dla was modlimy na tej
świętej liturgii. Niech was Bóg prowadzi i zachowa do końca w
swojej miłości. Szczęść Boże, na nową drogę życia!
Hucisko k. Leżajska, ślub Beaty Flis i Michała Deca, 26 września 1998 r.

„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się
nim i weselmy” (Ps 118,24)
Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15

1. Dzień wielkanocny i dzień ślubu
„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy”
(Ps 118,24). Kościół śpiewa te słowa przez całą oktawę Wielkiej
Nocy. Odnosi je w pierwszym rzędzie do dnia Zmartwychwstania. Jest to dzień jedyny w dziejach świata, dzień, w którym
na świecie została zwyciężona śmierć. Jest to dzień
zmartwychwstania Chrystusa. Kościół wychwala ten dzień
i wzywa nas do radości. „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy”. Dlatego radujemy się i cieszymy się,
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bo zmartwychwstanie Chrystusa zapowiada nam nasze przyszłe
zmartwychwstanie, oznajmia nam, że na końcu jest życie, a nie
śmierć.
Te piękne słowa Psalmu 118 możemy także odnieść do was,
drodzy Nowożeńcy. „Oto dzień, który Pan uczynił”. Oto dzień
waszego ślubu, dzień połączenia waszych młodych serc węzłem
sakramentu małżeństwa. Ten dzień, wasz dzień, także uczynił
Bóg. To Bóg nam ten dzień uczynił. Doprowadził was do tego
dnia zaślubin. To On sprawił, że drogi waszego życia się
przecięły. Spotkaliście się kiedyś w życiu po raz pierwszy. Z
pewnością pamiętacie, kiedy i gdzie to było. A potem nastąpiły
następne spotkania. I w pewnym momencie zrodziła się wasza
decyzja: pójdziemy przez życie razem; będę twoją żoną, będę
twoim mężem. I oto dziś złożycie w tym kościele ślubowanie
małżeńskie na całe życie. Dlatego do was dzisiaj odnosimy
słowa wielkanocne: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się
nim i weselmy”. Radujemy się i cieszymy z wami. Jest to dzień,
który wpisuje się w historię waszego życia. Oprócz daty
waszych urodzin będzie to data ważna.
W życiu kapłanów jest ważna data święceń kapłańskich.
Wpisana jest ona w dokumentach kapłańskich. W życiu małżonków tą ważną datą jest dzień zawarcia małżeństwa.
2. Małżonkowie – świadkami Chrystusa
Zmartwychwstałego
Drodzy Nowożeńcy, w tym dniu szczególnym, który jest
Poniedziałkiem Wielkanocnym, chcemy wam powiedzieć, że
jako małżonkowie winniście być świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Jego obierzcie sobie na Przewodnika i Mistrza
waszego życia. Idźcie z Nim przez życie. Chcemy wam powiedzieć, że na waszej drodze życia spotkacie to, co spotkał
Chrystus. Będą dni pogodne, dni z okrzykiem „hosanna”, ale
będą także Wielkie Piątki – dni z okrzykiem „ukrzyżuj”. Wasza droga życia będzie prowadzić przez ziemię, dlatego będą
na niej także dni deszczowe, chłodne, burzliwe. Ale z pewno354

ścią użyczy wam Bóg także dni pogodnych, szczęśliwych. Zachowajcie więc więź z Bogiem, Jemu zaufajcie, byście razem
potrafili przeżywać Wielkie Piątki, by potem wspólnie cieszyć
się radością Niedzieli Zmartwychwstania.
Pobieracie się, aby sobie nawzajem służyć, czyli pobieracie
się, aby się wzajemnie miłować. Bo miłość polega właśnie na
służbie, nie na panowaniu i rozkazywaniu. Być mężem – to
znaczy być sługą swojej żony; być żoną – to znaczy być służebnicą swego męża. Miłować – to znaczy tak żyć, by ze mną
tobie było dobrze; nie żeby mnie było dobrze, ale żeby tobie było
ze mną dobrze.
3. Rozwijać dary wyniesione z domu rodzinnego
Drodzy Nowożeńcy, pochodzicie z dobrych rodzin. Pan
młody miał dobry rodzinny dom. Już stracił obydwoje rodziców,
ale jest dobrze wychowany, był ministrantem. Także pani młoda
pochodzi ze szlachetnej rodziny. Tu w Łętowni jest tyle
wspaniałych rodzin. Z wielu z nich wywodzą się siostry zakonne. Są we Wrocławiu pochodzące stąd siostry elżbietanki,
posługują na odpowiedzialnych stanowiskach. Macie więc
dobry, znamienny zadatek na to, by być udaną parą małżeńską.
Znane są nam jednak nasze ludzkie ograniczenia. Dlatego dziś
modlimy się na tej Eucharystii o trwałą miłość dla was na całe
życie. Modlimy się, by wam było w życiu ze sobą dobrze, byście
wspólnie przeżywali w miłości Wielkie Piątki i Wielkie
Niedziele. Dlatego bądźcie zawsze blisko Boga, klękajcie do
codziennej modlitwy. Spotykajcie Chrystusa Zmartwychwstałego w niedzielnej Eucharystii. Chrystus będzie waszym umocnieniem. Niech wasza miłość promieniuje na otoczenie.
Modlimy się w czasie tej Eucharystii, aby Bóg prowadził was
przez całą drogę życia i otaczał was swoim obfitym błogosławieństwem.
Łętownią, par. pw. św. Katarzyny,
ślub Kazimiery Konior i Pawła Siuzdaka, 16 kwietnia 2001 r.
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VII. HOMILIE I PRZEMÓWIENIA
ŻAŁOBNE

A. Homilie pogrzebowe
Wieniec sprawiedliwości po ukończonym
biegu życia
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.16-18; Mt 16,13-20

1. Przed tron Boga po wieniec sprawiedliwości
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a
nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się
Jego” (2 Tm 4,6-9). Oto słowa drugiego czytania dzisiejszej
liturgii – słowa św. Pawła, napisane w Drugim Liście do
Tymoteusza, na krótko przed śmiercią Apostoła. Słowa te liturgia odnosi dziś do patronów uroczystości: św. Piotra i św.
Pawła. Obaj ukończyli chwalebnie bieg swego życia. Dochowali
wiary. Trudzili się dla Chrystusa. Oddali dla Niego wszystko.
Przelali krew i na końcu otrzymali wieniec sprawiedliwości,
który im wręczył Ten, któremu służyli.
Dziś słowa te pragniemy odnieść także do zmarłego profesora
Józefa Depowskiego, którego żegnamy. W nim przytoczone
słowa znalazły również szczególne urzeczywistnienie. „W
dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
dochowałem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który mi w owym czasie odda Pan, sprawiedliwy Sędzia”.
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Prof. Józef Depowski dokończył bieg życia. Dotarł do mety
po długim i pracowitym, bogobojnym życiu. Spotkał się z tajemnicą śmierci i nowego życia. Podzielił los każdego człowieka, bo wszyscy mieszkańcy ziemi umierają dla tego świata.
Odszedł od nas jeden z najznakomitszych mieszkańców
miasta Leżajska, jeden z najbardziej znanych i zasłużonych
mieszkańców naszej maryjnej ziemi leżajskiej.
Na ostatnim pożegnaniu z nim w tej przepięknej bazylice
spójrzmy, jak biegło to długie, pracowite życie pana profesora. Z
konieczności zwróćmy uwagę tylko na niektóre jego epizody.
2. Spojrzenie na bieg życia prof. Józefa Depowskiego
Prof. Józef Depowski urodził się 2 marca 1890 roku w Łączkach Kucharskich koło Ropczyc. Do szkoły podstawowej chodził w Ropczycach, przebywając pieszo codziennie jedenaście
kilometrów. Do gimnazjum klasycznego uczęszczał najpierw w
Dębicy, a potem w Tarnowie. Był wówczas ministrantem.
Chętnie służył do Mszy św. Po maturze podjął studia z zakresu
filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
W czasie pierwszej wojny światowej był na froncie w Rumunii i tam dostał się do niewoli. Z niewoli przedostał się do
Petersburga. Tam mieszkał w jednym pokoju z biskupem
Łozińskim.
Następnie podjął pracę w Gimnazjum Polskim w Petersburgu. Stamtąd powrócił do Polski i podjął pracę najpierw w Krakowie, Łańcucie, Rohatynie, a potem w Leżajsku. O pełnionych
przez niego funkcjach i sprawowanych urzędach mówi w
skrócie żałobna klepsydra. Oto jej treść: „Dyrektor gimnazjum
w Leżajsku i Rohatynie. Burmistrz i starosta rohatyński, radny
miasta Leżajska. Wieloletni Prezes Rady Nadzorczej WSS
Społem w Leżajsku. Członek Polskiego Towarzystwa
Historycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego.
Członek honorowy Towarzystwa Ziemi Leżajskiej oraz wielu
innych. Kombatant pierwszej i drugiej wojny światowej. Za357

slużony dla ziemi leżajskiej działacz oświatowy, kulturalny i
gospodarczy. Literat i mówca. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej oraz wieloma innymi odznaczeniami”.
Treść klepsydry mówi sama za siebie.
Prof. Depowski ponad pięćdziesiąt lat byl czynnym pedagogiem. Ożenił się w 1920 roku ze swoją uczennicą, Marią
Kisielewicz. Ślub odbył się 6 lipca w kaplicy Matki Bożej, w
bazylice leżajskiej. W małżeństwie państwo Depowscy mieli
czworo dzieci. Jedno dziecko zmarło niedługo po urodzeniu.
Natomiast dwaj synowie i córka żyją do tej pory. Pan profesor
doczekał się czworga wnucząt i czworga prawnucząt.
W 1969 roku przeszedł na emeryturę, którą przeżywał bardzo
czynnie. Do końca pisał i tworzył. Pisał wiersze, nawet spisał
wierszem historię klasztoru.
Umarł na atak serca w niedzielę, 26 czerwca, po południu, w
wieku 93 lat, zaopatrzony sakramentami św.
3. Charakterystyka sylwetki i działalności prof. Depowskiego
Nie jestem w stanie omówić przebogatej, wielorakiej działalności pana profesora. Zresztą nie czuję się kompetentny, by
takie omówienie przedłożyć. Zwrócę jedynie uwagę na niektóre
charakterystyczne rysy jego sylwetki i działalności, zapisane w
mojej pamięci, jako jego ucznia.
Prof. Józef Depowski, jako człowiek wykształcony w naukach humanistycznych, był zarazem mężem głębokiej wiary.
Codziennie klękał przed Dawcą życia, przed Ojcem, który jest w
niebie. Z modlitwy czerpał siłę do swojej wielowymiarowej,
twórczej pracy profesorskiej.
Do czasu gdy nogi mogły jeszcze nosić jego ciało, przychodził regularnie w każdą niedzielę na świętą Eucharystię.
Najczęściej przychodził na to miejsce, które szczególnie ukochał. Przychodził przed tron Pani Leżajskiej. Tu się modlił. Stąd
nabierał mocy do godnego wypełniania funkcji męża, ojca
rodziny oraz nauczyciela młodzieży.
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Prof. Depowski kochał bardzo modlitwę różańcową. Była to
codzienna umiłowana modlitwa. Miał szczególną cześć do
Matki Bożej. Niedługo przed śmiercią – jak mówiła mi jego
córka – kazał się przysunąć do stołu i chciał pisać. „O czym
będziesz pisał?” – pytała żona. „O Matce Bożej” – odpowiadał.
Prof. Józef Depowski odznaczał się niezwykłą miłością do
Kościoła Chrystusowego. Interesował się żywo tym wszystkim,
co się w Kościele działo. Znał nie tylko jego dzieje, ale
przeżywał jego aktualne problemy. Wyrazem tego zainteresowania były liczne kontakty, rozmowy z kapłanami, zwłaszcza z
ojcami tutejszego klasztoru.
Wśród swojej twórczości literackiej sporo utworów poświęcił
tematyce religijnej, zwłaszcza maryjnej. Utwory te wręczał
przełożonemu klasztoru i innym zaprzyjaźnionym kapłanom.
Innym znamiennym rysem prof. Józefa Depowskiego była
ogromna miłość do Ojczyzny, zwłaszcza do jej dziejów. Wyczuwaliśmy dobrze tę miłość do ojczystej kultury na jego lekcjach. Jako doskonały znawca literatury i historii Polski prowadził na lekcjach języka polskiego naszą uczniowską myśl po
wiekach naszej przeszłości, poczynając od religijnego średniowiecza, poprzez Reja, Kochanowskiego, Skargę, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Prusa, po Jana Wiktora i Bunscha. W prezentacji myśli
naszych wieszczów nie hołdował stronniczości, nie pomijał
wątków religijnych, chrześcijańskich. Przedstawiał całą prawdę
– wszystkie wymiary literatury, łącznie z wymiarem religijnym i
patriotycznym, chociaż mogło się to komuś czasem nie podobać.
A więc kochał ojczysty dom. Można by powiedzieć, że
swoim życiem i działaniem złożył Ojczyźnie pocałunek, jak się
składa pocałunek na dłoniach Matki – używając słów Ojca św.
Jana Pawła z ostatniej pielgrzymki.
Kreśląc sylwetkę zmarłego profesora Józefa Depowskie go, należy z kolei uwydatnić jego ogromne umiłowanie miasta
Leżajska i całej ziemi leżajskiej. Dał temu wyraz w twórczości
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literackiej, zwłaszcza w książce Leżajsk i okolice, książce do
dziś jeszcze poszukiwanej przez miłośników naszego miasta.
Ośmielę się powiedzieć, że w zmarłym utraciliśmy jednego z
największych mieszkańców i zarazem jednego z najznakomitszych miłośników ziemi leżajskiej. Miłość ta ujawniła się
w jego licznych przemówieniach, a także w jego twórczości
literackiej. Profesor był mistrzem żywego słowa. Pięknie
przemawiał do moich koleżanek i kolegów licealnych jeszcze na
naszym dziesięcioleciu matury, w czerwcu 1972 roku. Przemawia! często, lubił mówić, ale też słuchano go z uwagą.
Chyląc dziś z żalem i wdzięcznością czoło przed trumną
zmarłego pana profesora, chcemy też wskazać na żywe dzieło
jego życia – na jego uczniów i wychowanków. Jest ich sporo.
Wśród nich są ludzie wybitni, którzy piastują dzisiaj wysokie
stanowiska i są obdarzeni wysokimi godnościami. Pozwólcie, że
jako kapłan wskażę najpierw na księży, którzy zmarłemu
mistrzowi zawdzięczają swoją pierwszą formację humanistyczną. Wśród osób duchownych znajduje się bp Wincenty
Urban, sufragan wrocławski, profesor zwyczajny Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie, wielce zasłużony historyk
Kościoła w Polsce. Wczoraj byłem mu zakomunikować o
śmierci pana profesora. Ogromnie się wzruszył i obiecał
modlitwę. Prosił mnie o przekazanie wyrazów współczucia o
jedności w modlitwie w żalu po Zmarłym – co niniejszym
czynię, szczególnie wobec najbliższej rodziny Zmarłego.
W gronie osób duchownych jest kilkudziesięciu księży.
Trudno ich tu wymieniać. Każdy z nich mile wspomina swego
mistrza.
Z grona uczniów i wychowanków świeckich są profesorowie
zwyczajni, nadzwyczajni, docenci, doktorzy, magistrowie,
osoby piastujące odpowiedzialne stanowiska w naszym kraju.
Wymieńmy kilku dla przykładu: prof. Kochman, były rektor
SGGW w Warszawie; prof. Tołpa, były rektor Wyższej Szkoły
Rolniczej we Wrocławiu; prof. Burszta, prof. Uniwersytetu
Poznańskiego, i wielu innych.
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Jaki testament zostawia nam zmarły prof. Józef Depowski,
czym przemawia do nas jego bogate i długie życie, jakie
dziedzictwo mamy dziś przejąć od człowieka, którego właśnie
żegnamy?
Mamy służyć przede wszystkim prawdzie w miłości do
Kościoła i Ojczyzny.
Mamy mieć szacunek i cześć dla historii i pielęgnować
kulturę humanistyczną. Ten punkt testamentu adresuję w szczególności do obecnych tu profesorów leżajskiego liceum. Panie i
panowie profesorowie, za wzorem waszego starszego brata, dla
niektórych z was mistrza, przekazujcie całą prawdę swoim
uczniom i wychowankom. Nie trzymajcie się niezgodnych z
sumieniem instrukcji i wskazówek. Przekazujcie uczniom
integralną prawdę o narodzie, o jego kulturze, nie wyłączając
przy tym elementów chrześcijańskich, które na zawsze się w nią
wpisały. Uczcie miłości do ojczystej ziemi, „do tych pól
malowanych zbożem rozmaitem, pozłacanych pszenicą,
posrebrzanych żytem”. Uczcie miłości do człowieka, do tego
miasta.
I ostatnie już słowo, słowo, które chcę skierować do zmarłego
pana profesora. On je usłyszy, bo on żyje. Umarł tylko dla tego
świata, ale żyje nowym życiem dla Boga.
Drogi Panie Profesorze, cóż Ci powiedzieć na tym ostatnim
pożegnaniu, w tej przepięknej bazylice, w tym miejscu, gdzie tak
często bywałeś?
Drogi Panie Profesorze, jako Twoi uczniowie, wychowankowie, mówimy dziś z serca: dziękujemy za piękne życie Wierne Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dziękujemy za wartości serca
i umysłu, które nam w naszej młodości przekazałeś. Naszym skromnym darem wdzięczności niech będzie szczera,
korna modlitwa u Twojej trumny – modlitwa, którą z wiarą
składamy w dłonie Jezusa Chrystusa w Jego Najświętszej Ofierze Mszy Św., przy boku Jego i naszej najlepszej Matki. Niech
ta modlitwa będzie Ci pomocą w odnalezieniu i połączeniu się
z najwyższą wartością, Bogiem w Trójcy Jedynym, i rzeszą
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zbawionych w niebie. Niech Pan, Sędzia sprawiedliwy, wręczy
Ci zasłużony wieniec sprawiedliwości. Amen.
Leżajsk, bazylika Ojców Bernardynów,
pogrzeb śp. prof. Józefa Depowskiego, 29 czerwca 1983 r.

Bądź wola Twoja
1 Tes 4,13-14.17b-18; Łk 12,35-40

1. Różne przyjścia Chrystusa na ziemię
W mijającym okresie świąt Bożego Narodzenia rozważaliśmy
tajemnicę ziemskich narodzin Syna Bożego, tajemnicę Jego
pierwszego przyjścia na ziemię. Wspomnienie tego wydarzenia
co roku pomnaża radość ludzi wierzących, radość uczniów
Chrystusa.
Na podstawie słowa Chrystusa Kościół wyznaje wiarę w
drugie widzialne przyjście Chrystusa na ziemię. Ma to być
przyjście chwalebne na Sąd Ostateczny. Tego przyjścia oczekuje
cały Kościół. Nie wiemy, kiedy ono nastąpi.
Między tymi dwoma przyjściami Chrystus ciągle do nas
przychodzi w tajemniczy, niewidzialny sposób. Przychodzi w
świętych znakach sakramentalnych, przychodzi w słowie,
przychodzi przede wszystkim w tym najświętszym znaku, jakim
jest Eucharystia.
Ale oprócz tych sposobów sakramentalnych Chrystus przychodzi po każdego człowieka w chwili śmierci.
Chrystus kazał czuwać, kazał być gotowym na to przyjście. „Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12,40). Godzina
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przyjścia Syna Człowieczego, godzina powrotu Pana z uczty
weselnej jest nikomu nieznana. Nie znał tej godziny przyjścia
Chrystusa śp. Janusz, zmarły ojciec naszego kleryka Stanisława
Bakesa. Któż spodziewał się, że w takich okolicznościach, w
czasie powrotu ojca z kościoła do jego domu nadejdzie Pan.
Przyszedł zatem Pan o godzinie, której nikt się nie spodziewał:
ani on sam, ani jego żona, dzieci, sąsiedzi, ani nikt z nas.
2. Curriculum vitae Janusza Bakesa

Śp. Janusz Bakes urodził się 1 grudnia 1924 roku w Krzeszowie nad Sanem, jako trzecie dziecko w rodzinie nauczycieli,
Franciszka i Ludwiki. Za pracę w podziemiu jego ojciec został
zamordowany 10 października 1941 roku w Auschwitz. Janusz
był żołnierzem AK w oddziale Czarna Pantera. Brał udział w
tajnym nauczaniu. W 1945 uzyskał maturę w Leżajsku. Odbył
studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i
Uniwersytecie Poznańskim. Został radcą prawnym. Uprawiał
turystykę. Wydał dwa przewodniki turystyczne. Podjął
działalność w ruchu antyalkoholowym. Ożenił się. Doczekał się
dwojga dzieci: syna i córki. Zawsze był blisko związany z
Kościołem. W każdą niedzielę i święto przychodził na Mszę św.
i przystępował do Komunii św.
W czasie ostatniego Adwentu, konkretnie: 16 grudnia 1989
roku, wracał ze Mszy św. od sióstr karmelitanek. Po drodze
został potrącony przez samochód. Konsekwencją tego wypadku
była śmierć, która nastąpiła 3 stycznia 1990 roku.
3. Wdzięczność za dobrego męża i ojca

Śp. Janusz Bakes był przykładnym mężem i ojcem. Życie
swoje przeżywał w postawie przyjaźni z Bogiem. Można powiedzieć, że był przygotowany na przyjście Pana. Był w pogotowiu, aby gdy Pan zakołacze, zaraz Mu otworzyć. Było
tak, boć przecież zmarły ojciec żył w przyjaźni z Chrystusem,
karmił się słowem Bożym, przyjmował Boży chleb. Starał się
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żyć w swojej rodzinie tak, jak tego uczył Chrystus. Był wzorowym mężem i ojcem rodziny, który wszystkie siły do życia
chrześcijańskiego czerpał od Tego, w którego wierzył. Dlatego
słusznie dziś mówimy, że był gotowy na przyjście Chrystusa, że
trwał w postawie sług oczekujących na powrót Pana z uczty
weselnej.
Bóg okazał łaskawość za owo przywiązanie do wiary, do
Kościoła. Powołał jego syna do kapłaństwa. Ileż to dobrych
matek i ojców marzy o tym, żeby Bóg wezwał ich syna czy córkę
do świętej służby w Kościele. Bóg w swoich planach czasem
postanawia inaczej. Tam gdzie widzimy człowieka powołanego,
mówimy, że Bóg okazał komuś swoją łaskę. Bóg wyróżnił,
obdarował kogoś, powołując go do kapłaństwa czy zakonu.
To nic, że ojciec nie zobaczy już swymi ziemskimi oczyma
syna przy ołtarzu jako kapłana. Jeśli syn stanie przy ołtarzu,
ojciec będzie to widział i tam w niebie będzie się tym cieszył.
Będzie się bardzo cieszył, bo już na ziemi cieszył się bardzo
powołaniem swego syna do służby kapłańskiej.
Cóż powiemy dziś Chrystusowi na tej żałobnej Eucharystii?
Na nowo skłońmy głowę przed wyrokiem Bożej Opatrzności.
Nie chcemy i nie będziemy rozpaczać. Chociaż jest nam na sercu
ciężko, chociaż widzimy wielki ból najbliższej rodziny,
wierzymy, że taka właśnie była wola Boża. Dlatego i na tej Mszy
św. szczerze powiemy słowa: „Bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi”.
Wierzymy, że Bóg zabiera do siebie człowieka w najbardziej
korzystnym dla niego momencie.
Na tej żałobnej Eucharystii chcemy Bogu podziękować za
tego dobrego, przykładnego ojca. Takich ojców dzisiaj nam
bardzo potrzeba, ojców – dobrych wychowawców, ojców –
dobrych stróżów rodzinnego życia.
Dziękujemy Bogu wraz z rodziną zmarłego za wszelkie
dobro, jakie Bóg przez niego uczynił na ziemi. W tej Eucharystii żałobnej ślemy modły do Tego, który przebacza i oczysz-
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cza, o wybielenie wszystkich cieni życia zmarłego ojca. Prosimy, aby to oczekiwanie na pełnię zbawienia było krótkie. Tę
naszą modlitwę wplatamy w Ofiarę Syna Bożego. Czynimy to z
wielką wiarą i braterską serdecznością, jakie łączą nas z tymi,
których ten ojciec osierocił, pozostawił na ziemi.
Modlimy się wreszcie o pociechę, o wewnętrzną moc dla
tych, których ta śmierć najbardziej zraniła i zabolała. Prosimy za
małżonkę, córkę i syna Zmarłego, by doznali Bożej pociechy w
trudnej dla nich chwili rozstania z ojcem i mężem. Chcemy także
prosić, aby w ich dalszym życiu, w którym nie będzie już przy
nich ojca i męża – przynajmniej w sposób widzialny – aby
doznali od innych wiele dobroci i by sami dobroć rozdawali
innym. Z tego bowiem ich ojciec będzie się cieszył w niebie. W
takim duchu i z takimi intencjami sprawujmy dalej to święte
misterium, tę wielką tajemnicę naszej wiary.
Kościół pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu, pogrzeb śp. Janusza Bakesa, ojca
kleryka Stanisława Bakesa, 8 stycznia 1990 r.

Pożegnanie cichej, rozmodlonej
i pracowitej mamy
Mdr 3,1-9; J 14,1-6

1. Trudne pożegnanie mamy
Ktoś z mądrych ludzi powiedział, że życie ludzkie składa się
ze spotkań i z rozstań, z powitań i pożegnań. Miłe są zazwyczaj w naszym życiu chwile powitania. Cieszymy się wów-
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czas, że ktoś, na kogo czekamy, będzie z nami. Serdecznie
witamy syna przyjeżdżającego na urlop z wojska, córkę wracającą ze studiów, męża, żonę wracającą zza granicy.
W innym nastawieniu przeżywamy chwile pożegnania. Są
pożegnania, po których następują ponowne spotkania. Gdy
żegnamy np. naszych bliskich wyjeżdżających po świętach, po
urlopach, to mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
Wśród pożegnań jest także pożegnanie, które nazywamy
ostatnim. Właśnie dzisiaj przeżywamy takie pożegnanie. Tu na
ziemi jest ono ostatnie. Tak je nazywa liturgia. I to pożegnanie
jest bardzo bolesne, szczególnie dla osób bliskich. Pożegnanie to
jest bolesne i trudne szczególnie wtedy, gdy umiera matka.
Matka bowiem to najbliższy człowiek. Matka to człowiek, który
słowu „kocham” nadaje na ziemi najgłębszą treść. Można mieć
w życiu oddanych przyjaciół, przyjaciół wiernych i dobrych, ale
najwierniejszym przyjacielem pozostaje zawsze matka. Można u
niektórych ludzi znaleźć wiele serca i czułości, ale najwięcej
tkliwości i miłości kryje się w sercu matki. Dlatego ostatnie
ziemskie pożegnanie matki jest tak trudne i bolesne.
2. Pocieszenie w słowie Bożym
Żegnając odchodzącego człowieka, w czasie liturgii pogrzebowej słuchamy słów Bożych. Słowa te niosą nam pocieszenie,
budzą w nas nadzieję. I dzisiaj przed chwilą Pan Bóg nas
pocieszył w naszym bólu: „Dusze sprawiedliwych są w ręku
Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że
pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za
unicestwienie, a oni trwają w pokoju” (Mdr 3,1-3). Chrystus zaś
mówił: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I
we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem” (J 14,1-3).
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A więc jest inny dom, jest nowy świat, lepszy od tego, w
którym jesteśmy. W tym nowym świecie oczekuje nas Chrystus
– tam przygotowuje nam miejsce. I przychodzi tu po swoich, by
zabrać ich do siebie, do tego lepszego domu.
Przyszedł po Józefę, matkę rodziny. To na pewno On ją
zabrał. Nie przekazujemy zatem tej zmarłej matki donikąd, w
próżnię, ale przekazujemy ją w ręce dobrego Boga. Dlatego też
chociaż – po ludzku biorąc – jest nam ciężko, to jednak
próbujemy przezwyciężyć nasz żal i ból. Tam jest lepszy świat,
lepszy dom. W naszym świecie ludzie cierpią, chorują, martwią
się, dokuczają sobie, prowadzą wojny, spory i wreszcie
umierają. A w tym domu, do którego dziś przekazujemy mamę,
jest inaczej. Tam już nie ma chorób, zmartwień i śmierci. Tam
jest szczęście płynące z faktu oglądania Boga.
Żegnając człowieka na pogrzebie, uświadamiamy sobie, że
ziemski dom jest domem zameldowania tymczasowego, że
właśnie ten szczęśliwy dom to nasza Ojczyzna prawdziwa, dom
naszego wiecznego zameldowania i zamieszkania.
Wiemy, że żegnana dziś przez nas matka otrzyma dobre
miejsce w tym domu. Pan Jezus obiecał ten dom, obiecał miejsce
przy sobie dla ludzi dobrych, dla ludzi, którzy na ziemi są do
Niego podobni.
A jaka była śp. mama Józefa Sudoł? Była matką cichą, zawsze uśmiechniętą, zawsze dobrą, łagodną, zawsze cierpliwą,
zawsze gotową do dzielenia się z innymi. Miałem okazję niejednokrotnie odwiedzać tę matkę. Gdy przyjeżdżałem na wakacje letnie i na ferie świąteczne, zwykle zachodziłem na ulicę
Moniuszki. Spotykałem tam matkę zawsze życzliwą. Dobroć
promieniowała z jej twarzy. Nigdy nie narzekała, nie wypowiadała pretensji. Była cicha, pracowita, pogodna, uśmiechnięta.
Można zapytać: kto jej pomagał taką być? Ona była tak dobra
mocą Chrystusa. Silę do życia czerpała z modlitwy, ze Mszy św.
Gdy odprawiałem Mszę św. czy głosiłem kazania w farze,
widziałem ją w kościele z różańcem w ręku. Wiedziała ta matka,
skąd czerpać siłę, gdzie szukać pomocy.
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Gdy po raz ostatni widziałem ją w szpitalu, w czasie odwiedzin w Nowy Rok, była uśmiechnięta. Trzymała różaniec w
ręku. Cieszyła się, że trochę siły wracają, że może więcej zjeść.
Była pełna nadziei. Bardzo się nami cieszyła. I oto dziś nie żyje.
Dziś ją żegnamy. Boli nas to, ale Bóg wybrał dla niej taki
moment śmierci, dla nas trudny. Wierzymy, że Bóg wybiera
najbardziej odpowiedni moment śmierci dla człowieka.
3. Testament zgasłej mamy
Drodzy synowie, rodzino, drodzy żałobni słuchacze, żegnając
dziś wzorową matkę, chcemy Bogu za nią podziękować,
podziękować właśnie za taką matkę, matkę cichą, dobrą, pracowitą, rozmodloną.
Drodzy synowie, oto wasza mama zostawia wam testament.
Testament ten pisała całe życie. Jest to testament, abyście i wy
byli tak dobrzy, jak ona była, abyście jej piękne cechy przedłużali w swoim życiu. Niech wam wasza dobra mama zawsze
stoi przed oczyma. Niech pozostanie w waszych wspomnieniach
i waszym sercu jako matka dobra i szlachetna.
Ta matka pokazała swoim życiem, że można dzisiaj żyć
Ewangelią, że można i dziś być cichym i dobrym człowiekiem.
Za taką matkę dziś Bogu dziękujemy. Dziękujemy, że była, że
Bóg tyle dobra nam przekazał przez jej posługiwanie.
Również modlimy się za nią. Naszą wdzięczność wyrażamy
w modlitwie, bo nic, co skażone, do nieba wejść nie może. Nasza
modlitwa w jej intencji jest podziękowaniem złożonym dzisiaj
za jej dobre życie, za dobro, jakie od niej otrzymaliśmy.
Droga Mamo Józefo, oto przychodzi chwila pożegnania. Jak
Cię pożegnać? Żal ściska za gardło. W oczach jawią się
kryształy łez.
Droga Mamo! Dziękujemy Bogu za Ciebie.
- Niech dusza Twa, uwolniona z ciężaru ciała, pobiegnie do
rodzinnego Tarnawca, do kraju Twego dzieciństwa i młodości.
- Niech klęka na grobach Twoich rodziców, Twoich przodków.
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- Niech biegnie do kościoła parafialnego, gdzie w 1939 roku
złączyłaś się z mężem sakramentem małżeństwa.
- Niech biegnie do kościoła farnego w Leżajsku, gdzie często
byłaś i modliłaś się do Boga i nabierałaś mocy do życia.
- Niech biegnie do domu Twej pracy, wypoczynku, gdzie
wykonywałaś obowiązki, gdzie pracowałaś na chwałę Bożą.
- Niech biegnie na pola, na łąki, gdzie pracowałaś na chleb.
- Niech biegnie do nieba przed Boży tron. Niech tam odnajdzie pokój wieczny.
Mamo, pamiętaj o nas. Przychodź z pomocą tym, których
zostawiasz, którzy Cię dziś tu żegnają. Dziś pełni żalu i bólu, ale
także pełni wiary oraz miłości do Boga i do Ciebie, mówimy Ci:
do zobaczenia w domu Ojca! Amen.
Kaplica cmentarna w Leżajsku, pogrzeb śp. Józefy Sudoł,
9 stycznia 1993 r.

Zmartwychwstanie brat wasz
1 Kor 15,20-24a.25-28; J 11,1-45

Wstęp
W każdej chwili biegnącego czasu rozgrywają się na świecie
ważne wydarzenia o wielkim znaczeniu. Jedne są ważne w skali
ogólnoświatowej, międzynarodowej, państwowej. Inne w skali
tylko regionalnej, rodzinnej czy osobistej.
Dzień 28 marca 1993 roku przechodzi do historii jako dzień
szczególnie ważny dla parafii pw. św. Józefa, Oblubieńca NMP,
w Żórawinie. Jest to dzień śmierci księdza proboszcza tej
wspólnoty parafialnej. Tak jak ważny jest dzień odejścia do
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wieczności ojca w rodzinie, tak ważny jest też dzień odejścia
proboszcza, pasterza, ojca wspólnoty parafialnej.
W piątą niedzielę Wielkiego Postu czytaliśmy na liturgii
ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza, gdy w wielu parafiach rozpoczynały się rekolekcje Św., gdy do naszego kraju powróciła
zimowa aura, zakończyło się doczesne życie kapłana, proboszcza tutejszej parafii, ks. prałata Romana Biskupa. Wstrząsnęła
nami wiadomość o tej śmierci. Jeszcze nie zdążyliśmy uspokoić
się wewnętrznie po śmierci ks. infułata Józefa Majki, a oto nowa
śmierć.
Przybyliśmy dzisiaj na pogrzeb naszego brata kapłana, proboszcza, przyjaciela, z ciężkim, rozżalonym sercem. Dlaczego
już? Dlaczego teraz? Dlaczego tak nagle? Przecież mógł jeszcze
pracować, głosić prawdę, szerzyć dobro.
W jakim kierunku poprowadzimy myśl tej homilii pogrzebowej? Nie chciejmy na tej Eucharystii pożegnalnej mówić tylko
„o”, mówić o śmierci, mówić o Zmarłym, mówić o życiu
wiecznym i o zmartwychwstaniu. Mówienie o kimś czy o czymś
może nas raczej ograniczyć. Mówmy raczej nie „o”, ale mówmy
„do”. Zaadresujmy to słowo do Boga i do człowieka.
Powiedzmy słowo do Boga i do człowieka.
1. Słowo do Pana Boga
Co w tej chwili żałości powiemy Panu Bogu przy ołtarzu,
przy tej trumnie? Wypowiedzmy może dwa zdania: po pierwsze,
„Bądź wola Twoja”. Wiemy, że musiał odejść z tego ziemskiego
domu, bo jest to dom zameldowania tylko czasowego. Wiemy,
że wszyscy kiedyś odejdziemy. Daty odejścia każdego z nas już
są ustalone w planach Bożych. Są tylko zakryte przed naszymi
oczyma. A więc odejdziemy stąd na pewno. Ale niektóre
odejścia nas trochę zaskakują. Tak nas nieco zaskoczyło to
odejście, dlatego w postawie wiary mówimy Bogu: „Bądź wola
Twoja”.
Został wycięty śliczny kapłański kwiat. Tak jak na ważne
uroczystości poszukujemy pięknych świeżych kwiatów, ści370

namy je i obdarowujemy bliskich albo zdobimy nimi ołtarze, tak
Bóg na tegoroczne święta paschalne wyciął w ziemskim
ogrodzie, akurat tu w Żórawinie, ten piękny kwiat kapłańskiego
życia i zabrał go do siebie, by zdobił na wieki Jego niebieski
dom, by wydawał wdzięczną, miłą woń w krainie życia.
Drugie zdanie, jakie kierujemy dziś stąd do Pana Boga, to
słowa wdzięczności.
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za tego kapłana, za takiego
kapłana:
- za kapłana tak zaangażowanego w duszpasterstwo;
- za kapłana, który nie umiał się oszczędzać dla sprawy
Bożej;
- za kapłana, którego całkowicie pochłaniało to, co mówił, to,
co czynił;
- za kapłana ciągle pogodnego, niezwykle gościnnego dla
wszystkich, szczególnie dla współbraci w kapłaństwie;
- za kapłana naprawdę modlącego się, krzepiącego siebie
samego i innych gorliwą modlitwą;
- za kapłana oddanego ubogim, chorym;
- za kapłana oddanego seminarium i klerykom.
Dziękujemy Bogu, że taki kapłan był wśród nas, że swoim
ofiarnym życiem pociągał nas ku wartościom wyższym, nieprzemijającym. Dziękujemy Bogu za kapłana, który kochał
nasze Seminarium Duchowne, który zapraszał kleryków, fundował stypendia, niósł pomoc duchową i materialną. Dziękujemy Bogu za kapłana, który był bardzo blisko chorych i cierpiących. Jest o bardzo wymowne, że posługa chorym w szpitalu
była ostatnią posługą, jaką spełnił przed zaśnięciem w ostatnią
niedzielę po południu na wieczny sen.
2. Słowo do ludzi
A co trzeba by powiedzieć ludziom, uczestnikom tego świętego pożegnania? Nie trzeba wam charakteryzować waszego
zmarłego Księdza Proboszcza! Znaliście go dobrze. Przez tyle
lat posługi kapłańskiej wśród was zdążył ujawnić swoje przy-
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mioty ludzkie i kapłańskie. Zdążył ujawnić, kim był, co kryło się
w jego sercu. Nie trzeba wam o tym mówić, jak was bardzo
kochał, cenił, jak chciał was prowadzić przez życie dobrą,
ewangeliczną drogą. To, co tutaj widzieliście i przeżyliście, było
właściwie już finałem jego życia. Skąd ten kapłan do was
przyszedł? kto go uformował? jaką drogą doszedł do was?
Musimy na moment zawrócić do historii. Pobiegnijmy myślą
do uroczych Gór Świętokrzyskich, do sanktuarium Świętego
Krzyża i św. Katarzyny. Cofnijmy się do czasów przedwojennych. Był 1 lipca 1937 roku, w historycznym niewielkim
miasteczku Bodzentyn, u podnóża sanktuarium św. Katarzyny
bogobojna młoda kobieta Stanisława powiła swoje drugie
dziecko. Pierwsze dziecko, Janina, już nie żyło. Bóg zabrał je po
kilku miesiącach. Urodzonemu synowi dano na imię Roman. Za
pięć lat przyszedł na świat drugi syn, Stanisław, a za następne
sześć lat – trzeci syn, Henryk Marian. Tam, w domu
bogobojnych rodziców Stanisławy i Józefa Biskupów, były
początki tego dziś żegnanego pięknego kapłańskiego życia
księdza prałata Romana.
Z wdzięcznością, z wielkim uznaniem trzeba dziś wspomnieć
tych rodziców, którzy Kościołowi dali trzech szlachetnych
synów, w tym dwóch kapłanów. Nie było dane długo żyć mamie.
Zmarła w czterdziestym ósmym roku życia, 15 sierpnia 1961
roku, kilka miesięcy po święceniach i prymicjach kapłańskich
syna Romana. Tato żył do roku 1976. Doczekał święceń i
prymicji drugiego syna. Synowie wynieśli z domu rodzinnego,
od mamy i taty, żywą wiarę, gorące serce, umiłowanie Boga,
człowieka i Ojczyzny.
Młody ksiądz Roman po święceniach przeszedł kolejno w
ciągu jedenastu, lat przez pięć wikariatów: Nowa Sól,
Szczawno-Zdrój, Wrocław – św. Maurycy, Bystrzyca Kłodzka i
Dzierżoniów – św. Jerzy. Od 1972 roku pełnił obowiązki
proboszcza w trzech parafiach: najpierw w Strzelcach Namysłowskich (dwa lata), potem w Bielawie (jedenaście lat) i tu w
Żórawinie – osiem lat.
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Wszędzie, gdzie był, zostawił niezatarte siady swojej ofiarnej
pracy kapłańskiej. Budował Kościół żywy w ludzkich sercach,
ale także dbał pieczołowicie o kościół z kamienia, o świątynie,
kaplice, domy katechetyczne, plebanie.
Co zdziałał wśród was, drodzy mieszkańcy Żórawiny, jak
pracował, jaki był – to dobrze wiecie. Cóż wam dziś powiemy na
pogrzebie waszego Proboszcza?
Drodzy parafianie, powiedzmy krótko: nie zapomnijcie tak
szybko waszego Pasterza. Idźcie dalej tą drogą, którą wam przez
tyle lat nakreślał. Idźcie drogą mówienia prawdy i czynienia
dobra. Pamiętajcie o nim w waszych modlitwach. On wam też
będzie pomagał, bo tu, wśród was, spocznie jego ciało.
A do was bracia zmarłego: bracie Stanisławie i bracie ks.
Marianie, kierujemy słowa Chrystusa, jakie powiedział siostrom
zmarłego Łazarza: „zmartwychwstanie brat twój” –
„zmartwychwstanie brat wasz”.
I wreszcie słowo do Zmarłego, dziś już – do żyjącego w nowym świecie – śp. księdza Romana.
3. Słowo do Zmarłego
Drogi Księże Romanie, nasz przyjacielu, bracie w powołaniu
kapłańskim! Tyle razy nas, tu w kościele i na plebanii – przy
różnych okazjach – witałeś dobrym słowem, pogodnym sercem,
uśmiechem na twarzy. Tyle razy prosiłeś nas, abyśmy coś
dobrego czynili. Tyle razy nam dziękowałeś za jakąkolwiek
posługę twoim parafianom, za modlitwy, za ofiarność, za
zrozumienie, za pracę społeczną. Tyle razy nas żegnałeś i składałeś życzenia. Dziś my dziękujemy Tobie, żegnamy Cię i prosimy nieśmiało. Dziękujemy Ci za wszystko, szczególnie za
Twoją radość, dobroć, życzliwość. Dziękujemy Ci, ks. Romanie,
w imieniu Seminarium Duchownego i Papieskiego Wydziału
Teologicznego za ogromną serdeczność dla naszych kleryków,
za zapraszanie nas do tej parafii, za pomoc duchowną i
materialną, za przykład kapłańskiego życia.
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Żegnamy Cię modlitwą pokorną i szczerą. Prosimy w tej
Eucharystii Boga, dla którego wszystko żyje, prosimy dla Ciebie
o dar pełnego nowego życia. Niech Krzyż Chrystusa, który
ukochałeś, zakryje i zgładzi twe ludzkie słabości. Niech Krew
Chrystusa przelana na Krzyżu wybieli cienie Twego życia, abyś
na wieki kosztował słodyczy Pana.
Prosimy nieśmiało: pamiętaj o nas, gdy będziesz już w królestwie Ojca! Amen.
Żórawina, par. pw. św. Józefa, pogrzeb śp. ks. prałata Romana Biskupa,
31 marca 1993 r.

Vir doctus et devotus
2 Kor 4,14-5,1; J 5,24-29

1. Liturgiczna proklamacja Zmartwychwstania
Jesteśmy w świątyni otoczonej grobami. Tu, w tym mieście
zmarłych, wśród grobów, pomników sprawujemy Eucharystię,
wielką tajemnicę naszej wiary, na której ogłaszamy śmierć
Jezusa Chrystusa, głosimy i wyznajemy Jego Zmartwychwstanie.
Na każdej Mszy św. na przykładzie Chrystusa jest nam
ogłaszana wielka prawda, że śmierć na tej ziemi została zwyciężona. Rozprawił się z nią Jezus Chrystus, odwieczny mieszkaniec nieba, który stał się mieszkańcem naszej ziemi.
Zmartwychwstały Chrystus zapowiada zmartwychwstanie
tych, którzy w Niego wierzą. Dziś przed chwilą nam to przypomniał: „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie
posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci
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przeszedł do życia” (J 5,24). Mówi także: „Nadchodzi godzina,
nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci,
którzy usłyszą, żyć będą” (J 5,25). „Nadchodzi bowiem godzina,
kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy
pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci,
którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia”
(J 5,28-29).
A więc jest perspektywa dla mieszkańców tej ziemi, a więc
groby cmentarne miasta umarłych ożyją. Przed nami zatem
nowy czas, nowe życie, nowa rzeczywistość, ta ostateczna,
uwieczniona w Bogu. Przyjmujemy taką prawdę o tym, co za
granicą śmierci, o tym, co będzie dalej z nami – dziś, gdy mamy
za chwilę pożegnać w obrzędzie pogrzebu chrześcijańskiego
prof. Ludwika Borkowskiego. Pociąg jego życia dojechał już do
końcowej dla niego stacji. W deszczową noc z piątku na sobotę,
z 22 na 23 października, zakończył ziemską drogę życia.
Zakończyło się życie kolejnego człowieka na naszej ziemi.
Życie każdego człowieka jest jedyne i niepowtarzalne. Jest
darem miłującego Boga dla tej ziemi, ale jest także darem dla
wieczności. Będzie ozdobą również i wiecznego domu.
Żegnając odchodzącego człowieka, zastanawiamy się, jaki
sens miało jego ziemskie życie, co to widzialne życie wniosło w
doczesny, ziemski dom, w życie drugich osób, w środowisko, w
dzieło kultury duchowej i materialnej regionu, kraju, świata.
Z takim pytaniem stajemy także wobec życia prof. Ludwika
Borkowskiego. Co pozostawia na tym świecie prof. dr hab.
Ludwik Borkowski? Czy inaczej pytając: co Bóg nam przekazał
w darze przez to życie? By na to odpowiedzieć, trzeba nam na
chwilę wrócić do historii jego życia i popatrzeć, jak ono się
toczyło.
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2. Curriculum vitae prof. Ludwika Borkowskiego

Profesor Ludwik Stefan Borkowski przyszedł na świat 7
sierpnia 1914 roku w Obroszynie koło Lwowa, w rodzinie
nauczycielskiej. Ukończywszy szkołę podstawową i średnią,
podjął studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Miał to szczęcie wejść
jeszcze krótko przed drugą wojną światową w tradycję szkoły
lwowsko-warszawskiej, gdzie tak bardzo przestrzegano rygorów
poprawnego myślenia logicznego i metodologii.
W związku z drugą wojną światową studia dokończył dopiero
w roku 1946 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Następnie znalazł się we Wrocławiu, gdzie podjął zajęcia
dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Tutaj też przeszedł wszystkie szczeble drabiny naukowej, poczynając od starszego asystenta, a kończąc na tytule profesora nadzwyczajnego.
W październiku 1975 roku prof. Borkowski przeniósł się na
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Aż do 1984 roku na stanowisku
profesora kierował Katedrą Logiki na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej. W swojej działalności dydaktycznej wypromował ponad pięćdziesięciu magistrów, czterech doktorów;
był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i kilku habilitacyjnych. Trzydziestego września 1980 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
3. Owoce życia prof. Borkowskiego

Pierwszym czytelnym owocem życia profesora Ludwika
Borkowskiego była bogata działalność naukowa, utrwalona w
bardzo cennych rozprawach naukowych z zakresu logiki i
matematyki oraz w podręcznikach akademickich z logiki. Któż z
nas nie słyszał o jego Logice formalnej, Elementach logiki
formalnej, Systemach logicznych czy Wstępie do meta- logikil
Pozycje te doczekały się już kilku wydań, co świadczy o ich
wartości.
Możemy zatem powiedzieć, że żegnamy dziś wielkiego
człowieka nauki, człowieka, który wzbogacił polską i świa376

tową logikę cennymi pracami, człowieka, który kochał studentów, poświęcał im swój cenny czas, dbał o ich właściwą
formację intelektualną, ale także o ich właściwą postawę
życiową.
Ale wielkość i wartość prof. Borkowskiego widoczna jest
także w innych dziedzinach życia. Ktokolwiek zetknął się w życiu z prof. Borkowskim, musiał odnieść wrażenie, że doświadcza wielkiego człowieka, człowieka o pięknej osobowości,
człowieka o szlachetnych, bardzo chrześcijańskich zasadach
moralnych, człowieka o chrześcijańskiej, bardzo klarownej
postawie życiowej.
Prof. Borkowski był przykładnym mężem i ojcem pięciorga
dzieci, z których jedno zmarło krótko po urodzeniu. Nie
zaniedbywał swojej rodziny kosztem nauki. Znajdował czas, by
z dziećmi rozmawiać, nawet by chodzić z nimi po górach, by
spędzać wspólnie z nimi czas wakacji i urlopów. Miał swojego
ulubionego pisarza, Conrada. Dbał o morale swojej rodziny. Na
początku małżeństwa wraz ze swoją małżonką złożył ślub
abstynencji i nigdy tego ślubu nie złamał. Jego małżonka
wyznała swoim dzieciom: „Wasz tato prowadził mnie zawsze do
Boga”.
Prof. Borkowski był człowiekiem rozmiłowanym w modlitwie codziennej i w Eucharystii. Był wielkim czcicielem Matki
Bożej. Sakrament małżeństwa zawarł w Częstochowie przed
obliczem Matki Jasnogórskiej w 1952 roku. Ślubu udzielił im bp
A. Fedorowicz, z którym państwo Borkowscy się przyjaźnili, z
którym wcześniej razem studiowali filozofię.
W klimacie pobożności maryjnej, niemal z różańcem w dłoni
przemierzał szlaki swego życia. Członkowie jego rodziny
mówią, że nie rozstawał się z różańcem. Nigdy nie przeoczył
wspólnego różańca z Papieżem w pierwszą sobotę miesiąca.
Prof. Borkowski bardzo cenił Eucharystię. Widziałem go
niejednokrotnie, jak przed godziną dziewiątą, prawie codziennie przechodził obok naszego seminarium do katedry na Mszę
św. Z Eucharystii czerpał moc do życia, do wielu trudów i do377

świadczeń, od których nie byl wolny. Czasem zatrzymywał się,
rozmawiał. Widać było w nim nie tylko naukowca, ale
człowieka ogromnej wiary i modlitwy.
Prof. Borkowski był wielkim miłośnikiem naszego Papieża i
naszej Ojczyzny. Ogromnie przeżywał wraz z całym narodem
zmiany, jakie nastąpiły w życiu społeczno-politycznym w
Polsce. Martwił się o przyszłość kraju. Tak bardzo chciał, by
zmiany dokonujące się w Polsce toczyły się w dobrym kierunku.
Dziękujemy Bogu za takiego człowieka, za takiego naukowca, za takiego męża i ojca, za takiego syna narodu.
Panie Profesorze, cóż Ci powiedzieć na Twoim pogrzebie?
Zegnamy Cię z wdzięcznością i żalem. Niech dusza Twoja,
uwolniona z więzów ciała, biegnie ku miastu twojej młodości
licealnej i akademickiej – do Lwowa. Niech nawiedza tamte
miejsca i przypomni im o świetlanej przeszłości tamtejszego
uniwersytetu. Niech biegnie na Jasną Górę, gdzie złączyłeś się ze
swoją małżonką świętym węzłem sakramentu małżeństwa.
Niech biegnie na sale wykładowe Uniwersytetu Wrocławskiego i
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie tak wiele czasu
spędziłeś z młodzieżą akademicką. Niech biegnie na szlaki
naszych Tatr, gdzie szukałeś odpoczynku i wytchnienia w
trudach Twej pracy. Niech biegnie przed święte ołtarze, gdzie
wysławiałeś Boga i czerpałeś moc do życia. Niech biegnie przed
Boży tron.
Na Twojej drodze do Boga składamy przed Bogiem dar
naszej kornej modlitwy, prosząc, by Ojciec Miłosierdzia wybielił
wszystkie cienie Twego życia. Niech Światłość odwieczna
ogarnie Cię w domu niebieskim. Pamiętaj tam także o nas,
byśmy dobrą drogą doszli do końcowego celu. Amen.
Kościół pw. św. Wawrzyńca, pogrzeb prof. dr. hab. Ludwika Borkowskiego,
27 października 1993 r.
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Pokój wieczny dla matki kapłana
Mdr 3,1-9; J 14,1-6

1. Czym jest śmierć i pożegnanie matki?
Mówią niekiedy ludzie, że życie człowieka składa się ze
spotkań i rozstań, z powitań i pożegnań. Miłe są zapewne w życiu chwile powitania, zwłaszcza osób kochanych. Trudne natomiast są chwile pożegnań, szczególnie pożegnania przyjaciół,
osób bliskich. Są pożegnania, po których następują ponowne
spotkania. Gdy żegnamy np. kogoś na stacji kolejowej, na
przystanku autobusowym, żywimy nadzieję, że jeszcze będzie
można się z tym człowiekiem zobaczyć.
Wśród ziemskich pożegnań jest takie pożegnanie, które
nazywamy ostatnim, jest to pożegnanie w czasie pogrzebu, a jest
to pożegnanie osoby zmarłej. To pożegnanie jest bardzo bolesne
zwłaszcza dla osób, które były złączone więzami miłości i
przyjaźni.
Dziś w tym kościele przeżywamy ostatnie pożegnanie matki.
Pożegnanie matki, zwłaszcza matki dobrej i szlachetnej, jest
zawsze trudne, bo matka to wielki człowiek. Trudno jest wypowiedzieć dokładnie, powiedzieć wszystko o matce. Nie sposób naszej więzi z matką oddać, ubrać w słowa. Stwierdźmy
tylko, że matka to ten człowiek, który słowu „kocham” nadaje
najgłębszą treść na tej ziemi. Można mieć w życiu wielu przyjaciół oddanych, wiernych, ale najwierniejszym przyjacielem
pozostaje matka. I można w cudzym sercu znaleźć wiele tkliwości i zrozumienia, ale najwięcej tkliwości i współczucia kryje
się w sercu matki. Dlatego ostatnie pożegnanie matki jest takie
trudne dla nas, mieszkańców ziemi.
Nadzwyczaj trudne jest pożegnanie matki kapłana. Dla kapłana bowiem matka ma szczególne znaczenie – jako że kapłan
nie zakłada własnej rodziny. W matce ma oparcie modlitewne,
emocjonalne, przyjacielskie, rodzinne.
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W tym bólu, który towarzyszy nam na pożegnaniu matki,
słychać głos. Jest to głos, który nie pochodzi z naszej ziemi. Jest
to głos, który przychodzi z góry. Jest to słowo, które kieruje do
nas Bóg.
2. Przesłanie słowa Bożego

„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano
za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w
pokoju” (Mdr 3,1-3). „Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy
byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,1-3).
Tych słów nie powiedział człowiek. Te słowa wypowiedział
Syn Boży, którego ludzie przybili do krzyża i pogrzebali, ale
który zmartwychwstał, zwyciężył śmierć tu na ziemi. Otworzył
drzwi do swojego domu – domu na stałe zamieszkanie. Jest
jeszcze zatem inny dom niż ten ziemski, dom piękniejszy. Nie
ma w nim wojen, ludzie nie chorują, nie martwią się, nie
dokuczają sobie, nie umierają. Do tego domu przekazujemy dziś
mamę. Przynosimy ją jakby na rękach przed majestat Boży i
mówimy: „Boże przyjmij ją, bo Cię kochała, bo żyła w bojaźni
Bożej, bo zachowywała Twoje prawo”.
Przekazujemy dziś do niebieskiego domu człowieka szczególnego – matkę, matkę kapłana i innych jeszcze dzieci, wzorową gospodynię ogniska rodzinnego.
3. Przymioty odchodzącej matki

Miałem szczęście znać mamę, którą dziś żegnamy. Od kilkunastu lat bywałem w jej domu dwa lub trzy razy w roku,
gdyśmy jechali na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc, na
Wszystkich Świętych. Jechaliśmy, bo nas ciągnęło do rodzinnych stron, do miejsca naszego dzieciństwa i młodości,
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do serca matki. Rozpoznałem w niej człowieka skromnego,
pokornego, cichego. Widziałem, ile w niej wiary, dobroci,
miłości. Nie była człowiekiem wykształconym w teologii, ale
żyła Bogiem, żyła w bojaźni Bożej. Mawiała, że czekają sąd
Boży. Chciała na tym sądzie dobrze wypaść, dlatego tak bardzo
trzymała się Boga. Nie sposób tu wypowiedzieć piękna
duchowego tej prostej kobiety. Jedna cecha jeszcze mi utkwiła w
pamięci. To była matka, która czekała, czekała na powrót syna,
gdy zapowiedział przyjazd. „Ja czekałam od trzech godzin.
Myślałam, że wcześniej przyjedziecie” – mawiała czasem przy
powitaniu. Szczęśliwy człowiek, na którego ktoś czeka, o
którym ktoś myśli, za którego się modli. Szczęśliwi jesteśmy,
gdy ktoś na nas czeka, tęskni za nami. Najciężej jest, gdy już nikt
na nas nie czeka. Taką oczekującą na dzieci była ta matka, którą
dziś żegnamy.
Na tym ostatnim pożegnaniu dziękujemy za nią Bogu. Ona
nam pokazała, jak w naszym codziennym życiu można żyć
Ewangelią, jak można się uświęcać w rodzinie, w chorobie, w
cierpieniu, w szpitalu.
Pan Bóg przekazał nam przez nią dobre dzieci, przez nią
przekazał dzieciom tak wiele miłości i dobra. Bogu dziękujmy za
to, że była wśród nas. Prosimy także Pana Boga o miłosierdzie.
Prosimy, aby wybielił cienie jej życia i odział ją w szaty
zbawienia, aby Chrystus podał jej z krzyża swoją dłoń i zaprowadził ją oczyszczoną z cieni grzechów na to miejsce, które
jej przygotował w domu Ojca.
Droga Mamo, przychodzi chwila pożegnania. Cóż Ci powiedzieć? Żegnamy Cię z miłością i wdzięcznością. Żegna Cię
syn kapłan, żegnają Cię dzieci, żegnają Cię Twoi przyjaciele.
Żegnamy Cię modlitwą. Z rozmodlonymi sercami stajemy
wokół Twojej trumny, prosząc o dar zbawienia dla Ciebie.
Pragniemy, życzymy, by te cnoty, dobre uczynki spełnione na
ziemi, z którymi stanęłaś przed Bogiem, te cnoty i czyny miłości,
które zdobiły ten ziemski dom, były także ozdobą domu
niebieskiego na wieczny czas. Będąc przed Bogiem, pamiętaj
o nas! Wstawiaj się za nami, byśmy krętymi drogami życia
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ziemskiego trafili do tego domu, do którego Cię dziś Bogu
przekazujemy. Amen.
Chełm Śląski, pogrzeb śp. Zofii Ślósarczyk,
matki ks. dr. Alojzego Ślósarczyka, 15 czerwca 1994 r.

Będziemy pamiętać przy ołtarzu Pańskim
Mdr 3,1-9; J 5,24-29

1. Ludzie o matce
Pogrzeb matki to jedna z najboleśniejszych chwil na ziemi.
Przychodzą w życiu różne zmartwienia, nawiedzają nas choroby, dotykają nas duchowe i materialne cierpienia, ale najboleśniej czuje się człowiek na pogrzebie kochanej matki. Matka
bowiem to ktoś tu na ziemi szczególny, to człowiek zwykle
najbliższy ludzkiemu sercu. Stąd też matka jest wysławiana
przez pieśni, utwory muzyczne, utwory literackie.
„Gdziekolwiek zagnają mnie życia burze,
Wrócę na pewno, by przynieść ci róże, by
powróciło dziecinnych lat szczęście w twoim
spojrzeniu i rąk dotknięciu”
- tak śpiewała o matce Anna German.
„Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie.
Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać
wiele ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy
przestanie dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć”
- śpiewał o matce Mieczysław Fogg.
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Szczególnie bolesne jest pożegnanie matki kapłana, bowiem
ksiądz nie zakłada własnej rodziny. Jedyną kobietą, którą najbardziej kocha, jest jego matka.
Księże Stanisławie, próbujemy się wczuć w twój ból, w ból
twojego najbliższego rodzeństwa. Oto wybiła dla nas bolesna
godzina pożegnania waszej mamy. Wiemy, jak bardzo ją kochaliście, szczególnie ty, księże Stasiu. Jakże byłeś związany ze
swoją mamą. Towarzyszyła ci tak blisko w twoim kapłańskim
życiu. Była przy tobie w Jelczu, w Sulikowie przez prawie
piętnaście ostatnich lat. Przeżywała twoje radości, osiągnięcia,
ale i twoje trudności, kłopoty i troski. W tym bólu, który
wypełnił twoje serce i serca twoich sióstr, jesteśmy z tobą.
Na liturgii żałobnej przed chwilą zabrzmiał głos, który przyszedł z nieba, od Bożego tronu. Był to głos pocieszenia i nadziei,
głos, który mówi ks. Stasiowi, że nie traci mamy na zawsze.
2. Nadzieja i pociecha w słowie Bożym
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano
za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w
pokoju” (Mdr 3,1-3). „Nadchodzi bowiem godzina, kiedy
wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili
dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia” (J 5,29).
Słowa te wypowiedział nie człowiek, nie polityk czy filozof, ale Bóg-człowiek. To On przyszedł na ziemię nie tylko po
to, by ogłosić prawdę o Ojcu, o naszym przeznaczeniu, ale także aby zadać cios śmierci. Jako pierwszy mieszkaniec ziemi
zwyciężył śmierć, przeszedł przez śmierć do życia; zmartwychwstał, zapowiedział zmartwychwstanie, życie dla wierzących
w Niego. Zapowiedział dla nas inny, lepszy dom, gdzie ludzie
nie chorują, nie martwią się, gdzie nie ma wojen, nieszczęść,
cierpienia, gdzie ludzie już nie umierają, gdzie już nic złego
nam nie grozi. Przed bramę tego domu przynosimy dzisiaj
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z wiarą i miłością zmarłą mamę kapłana i prosimy, aby Gospodarz domu wiecznego przyjął ją na wieczne zamieszkanie.
3. Podstawa naszej nadziei na zbawienie wieczne
żegnanej matki
Jesteśmy pełni nadziei, że mama będzie przyjęta do szczęścia
wiecznego. Nasza nadzieja opiera się na dwóch mocnych
przesłankach.
Pierwsza z nich to prawda o tym, że Bóg nasz jest pełen
miłosierdzia, pełen miłości dla swego stworzenia, szczególnie
dla człowieka. Dla każdego z nas zostawił, zarezerwował przy
sobie miejsce. Bóg chce w wieczności być z nami. Wszystkich
pokornych, żałujących i ufających przygarnia do siebie.
Drugi atut naszej modlitwy o życie wieczne wypływa z jakości życia śp. Stanisławy. Zegnana dziś matka przeszła przez
ziemski dom jako matka wierząca, rozmodlona, zachowująca
Boże prawo, wypełniająca wolę Bożą. Była dobra dla wszystkich. Nad jej trumną przypomnijmy w telegraficznym skrócie
bieg jej życia. Przyszła na świat 11 maja 1909 roku na Wileńszczyźnie. W roku 1928 poślubiła Czesława Polonisa. Stała
się wzorową żoną i matką. Urodziła w małżeństwie ośmioro
dzieci. Troje z nich zmarło wkrótce po urodzeniu. Pięcioro żyje:
dwóch synów i trzy córki. W 1946 roku, gdy ustała zawierucha
wojenna, przybyła wraz z mężem i dziećmi na ziemie zachodnie.
Zatrzymali się w Zgorzelcu, w tutejszej parafii. Tutaj odbywały
się uroczystości rodzinne, śluby dzieci, chrzty wnuków,
prymicje syna kapłana w 1969 roku. W tym kościele Zmarła
oddawała cześć Bogu i nabierała mocy z nieba do codziennego
trudnego życia. W tej parafii w 1978 roku obchodziła zmarła
mama wraz ze swoim mężem złote gody małżeńskie. Z tej okazji
otrzymała piękny list od ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza,
metropolity wrocławskiego.
Gdy ks. Stanisław otrzymał samodzielną placówkę duszpasterską, po śmierci męża (grudzień 1981 roku) przeniosła
się do niego. Odtąd towarzyszyła mu w jego kapłańskiej po384

słudze, będąc dla niego na plebanii matką, gospodynią, wychowawczynią. Miałem okazję bywać w parafiach, gdzie pracował ks. Stanisław. Gdy przyjeżdżałem na plebanię, zawsze
witała mnie mama ks. proboszcza. Była zawsze uśmiechnięta. Z
jej twarzy przebijała niezwykła dobroć. Pytała o naszą pracę.
Chciała wiedzieć o naszych sprawach, by się modlić.
Ostatnie miesiące i tygodnie życia spędziła w szpitalu w
Zgorzelcu (od 3 lipca 1994 roku). Przeżyła operację. Niosła
krzyż cierpienia. Stanęła u kresu życia pod krzyżem Chrystusa.
Przyjmowała Ciało Pańskie, którym się umacniała w niesieniu
krzyża śmiertelnej choroby. Dwa dni przed śmiercią, wiedząc, że
odchodzi, pobłogosławiła swego syna. Odeszła do Pana w dzień
sobotni, maryjny, 17 września, o godz. 18.25. Odeszła po
nagrodę niebieską – wierna służebnica Pańska.
Wiemy, że Pan Bóg za takie życie przyjmie ją do siebie. O to
życie wieczne dla niej prosimy Boga. Nie tylko prosimy
0 wieczne szczęście dla tej matki, chcemy także Bogu za nią
podziękować. Za to, że taka właśnie była: dobra, szlachetna,
życzliwa, za to, że pokazała, iż w każdym czasie, w każdej
sytuacji: i w zdrowiu, i chorobie, i w dniach słonecznych,
1 deszczowych – można żyć Ewangelią, można wydeptywać
sobie drogi świętości.
Droga Mamo, jak zakończyć to słowo homilii, żałobnej
egzorty? Prosiłaś mnie kiedyś, bym przyjechał na Twój pogrzeb.
Oto jestem. Oto jesteśmy. Gdy w ostatnią sobotę po Mszy św.
Twój syn poinformował mnie o Twojej chorobie, o Twoim
gasnącym życiu ziemskim – było to w dzień Twojej śmierci –
ukląkłem w seminaryjnej kaplicy. Otworzyłem brewiarz i skierowałem moją modlitwę do św. Józefa, patrona dobrej śmierci.
Za kilkanaście godzin dotarła do Wrocławia wiadomość, że nas
opuszczasz. Wierzę, że św. Józef przeprowadził Cię przez tę
ciężką granicę życia doczesnego i wiecznego.
Droga Mamo, dziękujemy Ci za to, że byłaś, że byłaś z Twoim synem kapłanem, z Twoją rodziną. Dziękujemy Ci za to,
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że byłaś taka dobra, uśmiechnięta, radosna. Dziękujemy Ci za to,
że dla wszystkich księży, przyjaciół Twojego syna, byłaś mamą.
Niech dusza Twa, uwolniona z ciała, biegnie do domu
rodzinnego, niech klęka na grobach rodziców, przodków. Niech
biegnie do kościołów, gdzie się modliłaś, niech biegnie na plebanie, gdzie pracowałaś, modliłaś się, cierpiałaś. Niech biegnie
do niebios i niech spotka tam Tę, którą nazywamy Bramą
niebieską. Obiecujemy pamiętać o Tobie wspólnie przy ołtarzu
Pańskim.
Gdy miała umrzeć św. Monika, a było to w Ostii koło Rzymu
w 387 roku, powiedziała do swoich synów, z których jeden był
kapłanem, a potem biskupem: „Tutaj pochowacie swoją matkę
[...]. Ciało złóżcie gdziekolwiek, z tym się nie kłopocz- cie, o
jedno tylko proszę, abyście wszędzie, gdzie będziecie, pamiętali
o mnie przy ołtarzu Pańskim”.
Droga Mamo, może masz podobne życzenie. Dlatego
żegnając Cię dziś, obiecujemy pamiętać o Tobie przy ołtarzu
Pańskim. Amen.
Zgorzelec, kościół pw. św. Bonifacego, pogrzeb śp. Stanisławy Polonis,
matki ks. Stanisława Polonisa, 20 września 1994 r.

Wieczny pokój dla ojca katolickiej rodziny
Jr 20,10-13; J 10,31-42

1. Śmierć udziałem w krzyżu i śmierci Chrystusa
Dobiega powoli kresu czas Wielkiego Postu. Za tydzień
będziemy przeżywać Wielki Piątek, jakby rocznicę śmierci
Chrystusa na krzyżu. W ostatnim etapie Wielkiego Postu pa386

trzymy z wielką czcią na krzyż Chrystusa, rozważamy Jego
cierpienie, które podjął za nasze grzechy.
Gdy dzisiaj wnieśliśmy do tej kaplicy trumnę ze zmarłym
ojcem i mężem Józefem, gdy patrzymy na rodzinę pogrążoną w
żałobie, uświadommy sobie, że Chrystus w jakimś stopniu
podzielił się z nami swoim krzyżem, bo czymże jest to przeżycie
śmierci i tego ostatniego pożegnania naszego Zmarłego, bo
czymże jest cierpienie jego małżonki? To Chrystus dzieli się z
nami swoim cierpieniem, to Chrystus pozwala nam uczestniczyć
w swoim krzyżu. Ale ten krzyż, to cierpienie, ten nasz żal i
smutek, nie jest beznadziejny, nie jest bezsensowny. To
wszystko prowadzi nas do zwycięstwa. Chrystusowy krzyż nie
był końcem Jego ziemskiego dzieła. I nasze krzyże nie są czymś
ostatnim w naszym życiu, prowadzą nas do zwycięstwa końcowego, do radości zmartwychwstania.
W takim duchu i z takim nastawieniem przeżywamy to
ostatnie pożegnanie.
2. Curriculum vitae Zmarłego
Żegnając dziś śp. Józefa, chcemy na chwilę powrócić do
przeszłości, by zobaczyć, jakimi drogami dobry Bóg prowadził
przez życie żegnanego dziś przez nas zmarłego ojca. Wracamy
zatem do roku 1914. Dwudziestego marca młoda matka powiła
syna, któremu nadano imię Józef. Może rodzice chcieli, aby ten
syn upodobnił się w życiu do niebieskiego patrona. I chyba to
życzenie się spełniło, bo nasz zmarły ojciec był w dużym stopniu
podobny do św. Józefa.
Całe życie naszego Zmarłego przebiegło w Leżajsku. Tu
upłynęło jego dzieciństwo, młodość. Tu w roku 1939 założył
rodzinę. Poślubił Danutę Suszyło. Przyszedł czas drugiej wojny
światowej. Trzeba było znowu kryć się, uciekać, aby ochronić
życie swoje i rodziny.
W rodzinie śp. Józefa przyszło na świat pięcioro dzieci.
Rodzice przykładnie je wychowali. Ojciec rodziny pieczołowicie, uczciwie pracował, by zapewnić byt rodzinie.
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Jako pracownika, jako potem emeryta spotykaliśmy śp.
Józefa zawsze uśmiechniętego, życzliwego, szlachetnego ojca.
Tak zapisał się w mojej pamięci śp. Józef, gdy wstępowałem
kiedyś w młodości do sklepu odzieżowego, gdzie pracował, a
potem, gdy czasem zachodziłem do jego domu, też zawsze
tryskał dobrym humorem i serdecznością.
I oto nadeszły ostatnie lata. Ojciec martwił się o przemiany w
kraju. Bolało go to zło, które działo się w wielkim świecie
polityki. Szczególną mężność i szlachetność okazał ten ojciec w
ostatnich miesiącach życia, gdy trzeba było opiekować się chorą
małżonką. Nigdy nie narzekał. Przeżywał jej chorobę, ale służył
swej małżonce do ostatnich dni. Nie żalił się. W cichości i w
cierpliwości pełnił dyżur przy tej, którą w młodości wybrał na
swoją żonę.
Pytamy: skąd czerpał siłę i moc do takiego życia? Czerpał tę
moc od Boga, z modlitwy. Gdy był zdrowy, bywał zawsze w
kościele. Starał się być dobrym chrześcijaninem, dobrym ojcem i
mężem. Dlatego dziś, na tym ostatnim pożegnaniu wyrażamy
nadzieję, że Bóg przyjmie go do swego domu.
3. Słowo pożegnania
Drogi Tato, jak Cię pożegnać na drogę do wieczności?
Zegnamy Cię z wielką wdzięcznością i modlitwą. Dziękujemy Bogu za Ciebie, za to, że byłeś wśród nas. Dziękujemy
Bogu za dobro, którym przez Ciebie nas obdarzył. Dziękujemy także Tobie za to, kim byłeś dla nas. Dziękują Ci dzieci
okryte żałobą, dziękują Ci za wychowanie, za dobry przykład,
dziękują za wszystko. W chwili rozstania z Tobą na ziemi ślemy
do Boga naszą korną modlitwę. Prosimy Ojca niebieskiego,
aby w swoim miłosierdziu wybielił grzeszne cienie Twego
życia i żeby Cię umieścił w gronie świętych ojców i mężów
w niebie. W wierze, miłości i modlitwie przekazujemy Cię
z naszego pięknego miasta Leżajska do miasta niebieskiego.
Przekazujemy Cię w dłonie naszego Ojca. Niech Ci będzie litościwy i miłosierny. Wiemy, że idziemy w tę samą stronę, ku
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wieczności. Dlatego pełni wiary mówimy: do zobaczenia w niebie! Spoczywaj w pokoju. Amen.
Kaplica cmentarna w Leżajsku, pogrzeb sp. Józefa Tryczyńskiego,
7 kwietnia 1995 r.

Błogosławieni, którzy umierają w Panu
2 Kor 4,14-5,1; Mt 5,l-12a

Wczoraj, 27 września, w godzinach 18.00-21.00 w gmachu
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie
Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola.
Rzuciła się w oczy na tym spotkaniu nieobecność rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie znaliśmy jeszcze wtedy
powodu nieobecności rektora największej uczelni wrocławskiej.
Dopiero wieczorem zastaliśmy w Seminarium Duchownym
informację o śmierci matki pana rektora.
Magnificencjo, wielce szanowny, pogrążony w bólu i smutku
Panie Rektorze, proszę przyjąć od środowiska akademickiego
stolicy Dolnego Śląska bardzo serdeczne wyrazy współczucia i
przyjacielskich kondolencji. Ludzie mówią, że radość dzielona
staje się podwójną radością, a ból dzielony staje się połową bólu.
W tej bolesnej chwili jesteśmy z Magnificencją i wspieramy
naszymi modlitwami.
Chwila ostatniego pożegnania matki nie jest łatwa. Każde
ostatnie pożegnanie osoby bliskiej i kochanej jest trudne, ale
pożegnanie cmentarne matki jest najboleśniejsze.
Jednakże nasze rozstanie ze śp. Olgą dokonuje się w klimacie wiary. Bóg mówi nam dziś na tej żałobnej Eucharystii, że
to nie koniec. Nie wszystko się skończyło. Owszem, zakończy389

lo się życie ziemskie matki rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Matka umarła dla tego świata. Zamknęła się historia jej
ziemskiego życia. Ale oto śp. Olga narodziła się do nowego
życia, w nowym świecie. A więc nie przekazujemy dziś tej
zmarłej matki w nicość. Przynosimy ją we wspólnocie ludzi
wierzących do Pana Boga. Prosimy, aby Pan, Władca nieba i
ziemi, przyjął ją do nowego, lepszego domu. Tam już nie ma
wojen, nie ma głodu, nienawiści. Tam już ludzie nie chorują i nie
umierają.
Ten niebieski dom został zamknięty przez ludzkie grzechy.
Chrystus przyszedł na ziemię, by otworzyć dla nas ten Boży,
wieczysty dom. Uczynił to przez swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie. Dlatego tak Go kochamy. Dlatego nazywamy Go
naszym Zbawicielem, Odkupicielem.
Spodziewamy się, że Bóg przyjmie osobę zmarłą, którą tu
dziś w wierze przekazujemy. Przecież ta żegnana dziś matka
była na ziemi przyjacielem Boga. Zachowywała Jego przykazania. Siłę do wypełniania trudnych zadań czerpała od Chrystusa. Dlatego co dzień klękała do modlitwy, dlatego przychodziła do tej świątyni, by Bogu oddawać cześć, ale także by tu
nabierać mocy i światła do życia.
Nie potrafię za wiele powiedzieć o tej matce, gdyż jej nie
znałem. Wy znaliście ją lepiej. Wasza liczna obecność świadczy
o tym, że osoba żegnana dzisiaj jest osobą wam wszystkim
bliską. Mogę jednak przypomnieć o wielkiej wartości moralnej
tej matki na podstawie obserwacji jej syna, pana rektora.
Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Kto nauczył pana rektora tak
wielkiego szacunku do człowieka? Od kogo nabył tak pięknych
przymiotów charakteru, jak spokój, uczciwość, życzliwość,
rzetelność, miłość do Pana Boga i Kościoła? Z pewnością
rzeźbiła w jego duszy te przymioty jego dziś żegnana matka.
Dlatego Bogu dziś dziękujemy za taką matkę, matkę, która
wychowała, wykształciła wysoko trzech synów.
Dziękując Bogu, zanosimy także prośbę, by Pan Bóg przyjął
ją już dziś do siebie, na wieczne zamieszkanie w Jego domu.
390

Droga Mamo, żegnamy Cię dziś w tym kościele, który tak
bardzo kochałaś. Zegnamy Cię przed Chrystusem, od którego
czerpałaś moc do dobrego ziemskiego życia. Modlimy się za
Ciebie, wplatając nasze błaganie o pełne zbawienie dla Ciebie w
tę Najświętszą Ofiarę.
Niech dusza Twoja, uwolniona z więzów ciała, biegnie na
wschodnie rubieże przedwojennej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej; klęka nad mogiłą Twych rodziców, niech biegnie do kościoła Twego chrztu, bierzmowania i sakramentu małżeństwa;
niech nawiedzi miejsca wygnania, tułaczki, gdy po drugiej wojnie światowej trzeba było dzielić los wygnańca z ojczystej ziemi.
Niech dusza Twa wzbije się do nieba. Niech będzie przyjęta
przez chóry anielskie i głównego Gospodarza nieba.
Pamiętaj tam o nas, pamiętaj o swoich, których zostawiasz na
ziemi. Idziemy wszyscy w jednym kierunku. Mówimy Ci dziś w
duchu wdzięczności, przyjaźni, głębokiej wiary i modlitwy: do
zobaczenia w domu Ojca! Amen.
Międzybórz, pogrzeb śp. Olgi Dudy, matki prof. Romana Dudy, rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego, 28 września 1995 r.

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele „
(J 14,2a)
Rz 14,7-9.10b-12; J 14,1-6

1. Śmierć matki – zanik rodzinnego domu
Siódmego kwietnia ub. roku (był to pierwszy piątek miesiąca) żegnaliśmy na tym cmentarzu, prawie w takim samym
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gronie osób, śp. Józefa Tryczyńskiego. Dziś, po upływie dziewięciu miesięcy, żegnamy jego małżonkę, śp. Danutę Tryczyńską, matkę rodziny chrześcijańskiej.
Ostatnie pożegnanie matki jest szczególnie trudne i bolesne,
szczególnie dla dzieci, które zostają. Gdy umiera matka, umiera
z nią dla dzieci rodzinny dom. Człowiek przestaje być
dzieckiem. Już nie ma do kogo powiedzieć „mamo”.
Z osobą matki związane jest zawsze nasze dzieciństwo.
Najważniejsze wspomnienia, zapamiętane przeżycia łączą się z
osobą mamy. To mama karmiła nas, ubierała, uczyła modlitwy,
prowadziła do kościoła, do przedszkola, do szkoły, do lekarza.
To ona także martwiła się, gdy wybieraliśmy się w samodzielne
życie, gdy zakładaliśmy rodziny.
Taka była także ta bogobojna matka, którą dziś żegnamy.
Przypomnijmy sobie, jak biegło jej życie.
2. Ważniejsze wydarzenia w życiu żegnanej matki
Śp. Danuta przyszła na świat 16 października 1919 roku w
uroczej dzielnicy Leżajska, na Chałupkach, pod klasztorem, w
rodzinie Suszyłów. Dzieciństwo i młodość spędziła w cieniu
leżajskiej bazyliki. Tam chodziła na religię i do kościoła. Religii
uczył ją m.in. o. Anioł, który jeszcze żyje, którego zmarła mama
mile wspominała.
W Leżajsku uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej.
W styczniu 1939 roku, w wieku osiemnastu lat poślubiła Józefa Tryczyńskiego z Leżajska. Start małżeński nie był łatwy,
bo oto w kilka miesięcy po ślubie wybuchła druga wojna światowa. W małżeństwie wydała na świat pięcioro dzieci: trzy
córki i dwóch synów. Przez wiele lat pracowała wspólnie z mężem w sklepie odzieżowym w Leżajsku. Pamiętam już ten czas.
Byłem wówczas w szkole średniej i czasem zachodziłem do
sklepu, w którym witała mnie uśmiechnięta pani Danuta. Mówiliśmy wówczas: „to jest mama naszej koleżanki Heli”. A potem widywałem tę mamę w kościele parafialnym w Leżajsku,
gdy przyjeżdżałem na święta Bożego Narodzenia i święta wiel392

kanocne, gdy wychodziłem wygłaszać o godzinie siódmej
pierwsze świąteczne kazanie. Pani Danuta siedziała w stallach
po prawej stronie. Z Eucharystii czerpała moc do swojego życia,
do wykonywania trudnych zadań. Ostatnie miesiące, prawie
półtora roku, spędziła w łóżku, doświadczona śmiertelną
chorobą. Do czasu gdy żył mąż, on opiekował się bardzo
przykładnie swoją chorą małżonką. Po jego nagłej śmierci pieczę nad matką przejęły dzieci.
Drogie córki i synowie, przez waszą samarytańską posługę
spłaciliście w jakiejś mierze dług wobec swojej waszej mamy,
zaciągnięty za wasze wychowanie.
3. Słowo do rodziny: dzieci i wnuków
Oto wybiła godzina pożegnania waszej mamy i babci. Zachowajcie ją we wdzięcznej pamięci. Niech wam się przypominają szczególnie te dobre słowa i piękne przeżycia z waszego
domu rodzinnego, z waszego dzieciństwa i młodości. Pamiętajcie, że wasza mama i babcia zawsze was kochała. Chciała
dla wszystkich dobra, aby wszystkim wam było dobrze. Interesowała się wami. Chciała wam pomóc, uchylić już tu na ziemi
rąbka nieba. Bądźcie zatem dobrymi dla siebie, dla waszych
mężów, żon. Niech to pożegnanie matki was nie podzieli, ale
niech was zjednoczy w rodzinnej miłości i przyjaźni.
Pamiętajcie o swojej mamie i babci w modlitwie. Tak jak za
życia, zwłaszcza w ostatnim etapie, liczyła na was, była zdana na
was, tak i po swojej śmierci liczy na waszą pamięć modlitewną.
Droga Mamo Danuto, jak mamy Cię pożegnać? Ty sama
wiesz, że nie jest to łatwe. Wierzymy jednak, że przekazujemy
Cię w ręce miłosiernego Boga. Odeszłaś do lepszego domu, w
lepszy świat, gdzie już ludzie nie chorują, nie martwią się, nie
cierpią, nie umierają.
Niech dusza Twoja, uwolniona już od schorowanego ciała,
pobiegnie do rodzinnego domu, do bazyliki leżajskiej, do kościoła farnego i na ulicę Szkolną, gdzie tyle lat wypadło Ci miesz-
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kac i cierpieć. Niech dołączy do grona niebieskich przyjaciół
Boga, niech tam odnajdzie Twego męża, Twoich rodziców.
Twoje córki, Twoi synowie i cała rodzina dziękuje Ci za
wszelkie dobro. Wszyscy kornie prosimy Pana niebios, żeby
wybielił cienie Twojego życia, żeby obdarzył Cię miłosierdziem
i przydzielił szczęśliwe mieszkanie na wieczny czas. Spoczywaj
w pokoju! Amen.
Kaplica cmentarna w Leżajsku, pogrzeb śp. Danuty Tryczyńskiej,
10 stycznia 1996 r.

„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga „
( Md r 3 , 1 a )
Mdr 3,1-9; J 14,1-6

1. Śmierć – jakby cios w tęsknotę za życiem
W nastroju modlitewnej powagi przeżywamy ostatnie pożegnanie śp. Marii Ogazy, matki księdza Wilhelma. Każde pożegnanie na ziemi cmentarnej jest trudne. Jest bolesnym przeżyciem przede wszystkim dla osób najbliższych żegnanej osoby.
Szczególnie trudne jest pożegnanie matki, w tym także matki
kapłana. Ksiądz żegnający swoją matkę na ziemi cmentarnej ma
świadomość, że traci swój rodzinny dom, traci tu na ziemi
najbliższą niewiastę, najbliższą osobę swego życia. Dlatego na
pogrzebie niesiemy pocieszenie najbliższym osoby zmarłej, zaś
za człowieka żegnanego modlimy się o jego wieczne zbawienie.
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2. Pociecha w słowie Bożym

Liturgia pogrzebowa w swojej pierwszej części niesie nam
wielką nadzieję i otuchę. Bóg w swoim słowie nad trumną człowieka ogłasza nam, że to nie absolutny koniec. Owszem, koniec
ziemskiego życia, ale początek życia nowego, początek życia w
krainie niebieskiej. „W krainie życia będę widział Boga” –
śpiewamy w psalmie responsoryjnym. „Dusze sprawiedliwych
są w ręku Boga” (Mdr 3,1). „Niech się nie trwoży serce wasze.
[...] W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. [...] Idę
przygotować wam miejsce [...]” (J 14,1-3). Z tych słów,
pochodzących od Boga, tryska wielka nadzieja, że przekazujemy
zmarłego człowieka w lepsze życie, w lepszy świat.
Przekazujemy go w ręce miłosiernego Boga. Tak też w tej chwili
czynimy z mamą ks. Wilhelma.
3. Rzut oka na minione życie

W czasie ostatniego pożegnania zwykle patrzymy na przebieg życia zmarłej osoby. Dzieci żegnające swoją mamę z pewnością wracają dziś do przeszłości. Wracają do rodzinnego
domu, wracają do lat dzieciństwa i wspominają te piękne chwile,
które spędzili przy matce w domu rodzinnym, w tym szczęśliwy
kraju swego dzieciństwa i młodości, kraju, o którym nasz
wieszcz powiedział: „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
święty i czysty jak pierwsze kochanie”. Ale nie tylko dzieci i
najbliższa rodzina wracają do przeszłości. Mamy prawo i
obowiązek popatrzeć chociażby bardzo skrótowo na życie
żegnanej osoby, by dojrzeć to dobro, które Bóg nam zesłał przez
odchodzącą mamę kapłana.
Śp. Maria Ogaza urodziła się 27 maja 1914 roku w Jaryszowie. Tu przeżyła całe swoje osiemdziesięciodwuletnie życie.
Jako młoda dziewczyna – można to dziś publicznie powiedzieć – marzyła o wstąpieniu do klasztoru. Nie było to jednak
wtedy możliwe. Pan Bóg sprawił, że jej powołanie do życia
klasztornego przeszło na syna. Wprawdzie syn Wilhelm nie
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wstąpił do klasztoru, ale został kapłanem diecezjalnym. Śp.
Maria nie cieszyła się zbyt długo wspólnym życiem w małżeństwie. W dwa lata po ślubie wybuchła druga wojna światowa.
Mąż poszedł na wojnę i wkrótce zginął. W domu została trójka
dzieci. Czwarte dziecko zmarło w rok po urodzeniu. Tym
dzieciom owdowiała żona i matka poświęciła całe swoje życie.
Dla dzieci żyła i ciężko pracowała. Przyszedł czas, gdy dzieci
opuściły swój rodzinny dom. Musiała wtedy pozostać sama.
Wtedy jeszcze więcej czasu poświęciła Panu Bogu, codziennej
modlitwie i uczestnictwu w codziennej Mszy św. Przychodziła
do kościoła o godzinie szóstej rano. Prowadziła różaniec,
śpiewała godzinki. Przewodniczyła różnym innym modlitwom i
śpiewom kościelnym. Było to jakby powolne przyzwyczajanie
się do Pana Boga już tu na ziemi. Ostatnie lata życia były także
naznaczone cierpieniem. Sześć lat temu złamała nogę. Przeszła
operację. Końcowe dwa lata spędziła już tylko w domu,
doświadczana przez choroby i cierpienie. Ten krzyż niosła do
końca w cichości, bez narzekania. Trzydziestego kwietnia, po
przyjęciu sakramentów świętych, w obecności swoich dzieci:
Elżbiety, Waltera i księdza Wilhelma, odeszła po nagrodę do
nieba. Wierzymy mocno, że Chrystus przyszedł po nią, żeby ją
zabrać na niebieskie pokoje, do wiecznego mieszkania. Była
bowiem bardzo pobożna, bogobojna, pracowita, uboga, ofiarna,
rozmodlona, skromna, spiesząca z pomocą potrzebującym.
Ufamy, że takie życie, wypełnione gorącą modlitwą i pracą, a
ostatnio także i cierpieniem, Bóg nagrodzi niebieską chwałą.
Droga Mamo naszego kolegi ks. Wilhelma, cóż Ci powiemy
na pożegnanie? Chcemy najpierw tu, przy Twojej trumnie,
podziękować dobremu Bogu za Ciebie. Chcemy dziękować
Bogu, że dał nam taką matkę, że dał nam Ciebie. Chcemy Bogu
podziękować za to, że Cię prowadził przez tę ziemię drogami
wiary, miłości i służby. Chcemy podziękować za dobro, które
przez Ciebie przekazał Twoim dzieciom i osobom, z którymi
żyłaś.
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Dziękujemy Tobie także za piękny przykład chrześcijańskiego życia. Dziękujemy, że wychowałaś Kościołowi kapłana,
dziękujemy za wszelkie dobro, które Bóg rozdał ludziom przez
Twoje ziemskie życie. W duchu wdzięczności prosimy dobrego
Boga, aby wybielił w swoim miłosierdziu wszystkie cienie
Twego życia, by przebaczył Ci twoje ludzkie słabości i grzechy i
by Cię wprowadził na Gody niebieskie do swojego domu.
Droga Mamo, żegnając Cię dziś w tym kościele, który tak
bardzo lubiłaś za swego życia, obiecujemy pamiętać o Tobie
przy ołtarzu Pańskim. Pamiętamy dzisiaj na tej Eucharystii.
Obiecujemy pamiętać w przyszłości. Niech Bóg Cię przyjmie do
siebie na wieczny czas. Amen.
Jaryszów, pogrzeb śp. Marii Ogazy, matki ks. Wilhelma Ogazy,
2 maja 1996 r

„Podobni do ludzi oczekujących
swego Pana „ (Łk 12,35)
Ap 21,1-7; Łk 12,35-40

1. Pan przychodzi niespodziewanie
Miłe i radosne są w naszym życiu chwile powitania, szczególnie chwile powitań naszych przyjaciół, osób nam bliskich. W
zupełnie innym nastroju przeżywamy na tej ziemi chwile
pożegnania. Są pożegnania, po których następują ponowne
spotkania. Gdy żegnamy np. gości świątecznych, wyjeżdżające dzieci, żywimy nadzieję, że się ponownie z nimi spo-
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tkamy. Jest jednak tu ziemi takie pożegnanie, które nazywamy
ostatnim. Właśnie w tej chwili przeżywamy takie pożegnanie.
Żegnamy w tak licznym gronie człowieka szczególnego,
żegnamy wielką wrocławiankę, panią dr Halinę Sikorską,
dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych we
Wrocławiu, kierowniczkę Akademickiej Służby Zdrowia.
Odeszła bardzo niespodziewanie. Na niej wypełniły się słowa
Chrystusa przed chwilą ogłoszone w ewangelii: „Niech będą
przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie. A wy podobni do
ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci,
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. [...] Wy też
bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie” (Łk 12,35-36.40). Nikt z nas się nie
domyślał jeszcze kilka dni temu, że przyjdzie nam dzisiaj żegnać
na drogę do wieczności śp. panią dr Halinę Sikorską. Z
pewnością i ona sama nie spodziewała się, gdy czternaście dni
temu witała Nowy Rok, że to będzie rok jej odejścia z tego
świata. „Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12,40). Tak oto
zaskakuje nas Syn Boży. Często przychodzi tu do nas i zabiera
nam ludzi w chwili dla nas zupełnie zaskakującej. Przychodzi i
zabiera nas do nowej ziemi, do lepszego domu.
2. Odchodzimy do lepszego domu
Św. Jan Apostoł w czytanym przed chwilą fragmencie
Księgi Apokalipsy namalował nam wizję tego nowego nieba i
nowej ziemi. Jest to lepszy dom od tego, w którym teraz jesteśmy. Tam się już nie choruje. Tam się nie trzeba leczyć. Tam
nie ma zmartwień. Tam nie ma kłamstwa, nie ma wojen. Ten
dom nabył dla Syn Boży przez swoją śmierć i Zmartwychwstanie. On jako jedyny mieszkaniec naszej ziemi, zwyciężywszy
swoim Zmartwychwstaniem śmierć, odszedł do tamtego lepszego domu, by nam przygotować miejsce. Mamy tam zatem
swojego Człowieka, mamy Kogoś, kto czeka na nas, kto przy-

398

chodzi po nas, by nas stąd przeprowadzić do domu naszego
stałego zameldowania. Do tego lepszego domu przekazujemy
dziś naszą drogą zmarłą panią doktor. W tym bolesnym przekazywaniu żywimy jednak nadzieję, że znajdzie tam ona dobre
miejsce, blisko Boga. Mamy powody, by tak myśleć, mamy
powody do takiej nadziei.
3. Podstawy nadziei na zamieszkanie w domu Pana
żegnanej osoby
Podstawę do takiej nadziei daje nam jej szlachetne życie.
Było to życie bardzo bogobojne, pełne serca, pełne ofiarnej
służby, ofiarnego zatroskania o człowieka, szczególnie o człowieka w potrzebie, o człowieka w chorobie. Wszystkich nas
ujmowała pani Sikorska swoją dobrocią i bezinteresownością.
Nigdy nie dbała o swój interes, o swoją korzyść. Martwiła się o
drugich. Była przejęta swoją pracą, swoim posłannictwem jako
lekarz, jako przyjaciel młodzieży akademickiej.
Sp. pani dr Halina Sikorska z tytułu pełnionej funkcji brała
udział w niektórych posiedzeniach Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. Przedstawiała nam trudne
sprawy Akademickiej Służby Zdrowia. Tak jej bardzo zależało,
aby nie upadła ta instytucja, która jest tak bardzo potrzebna
naszemu środowisku akademickiemu. Pamiętam jej ostatnie
wystąpienie na Kolegium Rektorów. Było to w listopadzie w
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Patrzyliśmy na nią z
wielkim podziwem. Promieniowała z niej dobroć, bezinteresowność, delikatność, ogromne zatroskanie o przetrwanie
Akademickiej Służby Zdrowia w tym trudnym czasie.
Na dzisiejszym pożegnaniu śp. pani dr Haliny chciałbym
złożyć świadectwo o jej szczególnej życzliwości dla naszego
środowiska teologicznego, dla młodzieży i pracowników naukowych naszej uczelni. Jeszcze w trudnym czasie, w latach
osiemdziesiątych, miała odwagę zabiegać o to, by z Akademickiej Służby Zdrowia korzystali także studenci teologii, nasi
klerycy. Czyniła to wszystko bezinteresownie.

399

Droga Pani Halino, żegnamy Cię w tym kościele, żegnamy
Cię na drogę do wieczności. Dziękujemy Bogu w tej Eucharystii
za Ciebie. Dziękujemy Bogu, że poprzez Ciebie zesłał nam tak
wiele dobra. Dziękujemy, że byłaś wśród nas, dziękujemy Ci za
to, kim byłaś dla nas – dziękujemy za wszystko. W czym Ci
możemy się teraz przysłużyć, teraz, gdy odchodzisz, teraz, gdy
przychodzi Cię nam pożegnać? W duchu wdzięczności wołamy
w tej Eucharystii, w tym obrzędzie pogrzebowym, wołamy do
Pana niebios, do Pana czasu i wieczności, aby przydzielił Ci
szczęśliwe miejsce w tym lepszym domu blisko siebie. Pani
Halino – do zobaczenia! Spoczywaj w pokoju! Amen.
Kościół pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu, pogrzeb
śp. dr Haliny Sikorskiej, dyrektor Zespołu Opieki dla Szkół Wyższych
we Wrocławiu, 14 stycznia 1997 r.

Narodzenie do wieczności
Rz 14,7-9.10b-12; Łk 12,35-40

1. Dwie graniczne daty człowieka
Gdy spoglądamy na płyty nagrobkowe osób zmarłych,
zwykle zauważamy dwie daty: datę urodzenia i datę śmierci. Są
to jakby dwie klamry, między którymi rozpościera się widzialne
życie człowieka.
Daty te odnosimy także do życia Chrystusa Pana i Jego
Matki. Każdego roku, w grudniu obchodzimy Boże Narodzenie, jakby rocznicę narodzin Jezusa, a w Wielki Piątek wspominamy Jego śmierć na krzyżu. Podobnie postępujemy w na400

szej pobożności maryjnej. Obchodzimy dzień narodzin Matki
Bożej i dzień Jej zaśnięcia, czyli dzień wzięcia Jej do nieba.
Właśnie dzisiaj, 8 września Kościół w swojej liturgii wspomina
narodzenie Maryi. Dziękujemy dziś Bogu za to narodzenie, które
było zapowiedzią narodzin Pana Jezusa.
Dzisiaj, gdy przeżywamy pogrzeb mieszkańca Huciska,
mojego wujka Józefa Mazura, chcemy także podziękować Panu
Bogu za jego narodzenie, za to, że Pan Bóg w roku 1928 powołał
go do życia właśnie tutaj, w Hucisku, w rodzinie Mazurów.
Tutaj, wśród nas wypełnił swoje powołanie i stąd odchodzi do
wieczności. Bolejemy, że odchodzi od nas nieco za wcześnie.
Modliliśmy się o jego zdrowie, by mógł jeszcze z nami być tu, na
ziemi. Pan Bóg jednak chciał inaczej, już zabrał go do siebie.
Narodził się do wieczności. Mówimy dziś przed Nim: „Bądź
wola Twoja”. Wierzymy, że Bóg wybiera dla każdego człowieka
najodpowiedniejszą chwilę śmierci. Taką też chwilę wybrał dla
śp. Józefa.
Na pożegnaniu pogrzebowym Pan Bóg przypomina nam o
celu naszego życia. Przypomnijmy główne prawdy zawarte w
Bożym słowie, przed chwilą tu ogłoszonym.
2. Prawda słowa Bożego
W biblijnych czytaniach zostały przedstawione dwie główne
prawdy. Prawda pierwsza to ta, że wszyscy będziemy rozliczeni
z ziemskiego życia. Każdy człowiek w momencie śmierci musi
zdać sprawę ze swego ziemskiego włodarzenia: „Wszyscy
przecież staniemy przed trybunałem Boga. [...] Tak więc każdy z
nas o sobie samym zda sprawę z Bogu” (Rz 14,10.12). Sp. Józef
stanął już przed Bogiem. Został wezwany do zdania relacji ze
swego życia. Nas wszystkich też to czeka. Ten sąd ma być
nadzwyczaj sprawiedliwy. Nikt nie będzie na nim skrzywdzony.
Modlimy się jednak, by Bóg dla każdego z nas okazał się
miłosiernym Sędzią.
Druga prawda – to wezwanie do gotowości do odejścia z tego świata. Po każdego człowieka przychodzi Syn Boży. O zmar401

łym mówimy niekiedy, że Bóg zabrał go do siebie. „Wy też
bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie” (Lk 12,40). Jeszcze tak niedawno nie
spodziewał się nasz zmarły Józef, że nadchodzi czas jego
odejścia z tego świata. Bóg nas tak często ostrzega, nie tylko w
swoim słowie, ale także przez różne wydarzenia, zwłaszcza
przez przedwczesną śmierć.
Niech ta śmierć będzie dla nas ostrzeżeniem, że Pan przyjdzie
i po każdego z nas.
3. Modlitwa i praca naszym dalszym zadaniem
Znaliśmy dobrze śp. Józefa. Był bardzo pracowity. W lecie
wstawał zawsze wcześnie rano i podejmował prace gospodarskie. Pracował tak wiele na polu i w lesie. Zawsze można go było
zastać przy jakiejś czynności. Pracował na chwałę Bożą, ale
pracował także na chleb dla dzieci i chciał, by wszystkim
dzieciom było dobrze. Uczył ich pracowitości i uczciwości. Był
w tym bardzo podobny do św. Józefa, swego patrona. Wszyscy,
którzy go znali, wiedzą dobrze, że był bardzo koleżeński i
przyjacielski. Miał w wiosce wielu przyjaciół, którzy chętnie do
niego przychodzili i których on też chętnie odwiedzał.
Był także człowiekiem głęboko religijnym. Nie narzucał się
Panu Bogu, ale to, co należało do obowiązków katolickiego
męża i ojca rodziny, solidnie wykonywał. Nigdy nie opuszczał
niedzielnej Mszy św. Cieszył się, że jego siostrzeniec jest
księdzem.
Drogi wujku Józefie! Niemal cała wioska wyszła Cię pożegnać. Tak liczna obecność mieszkańców Siuzdaków, Woniów i
Huciska świadczy.o tym, że masz wielu przyjaciół. Dziękujemy
Bogu za Ciebie, za to, że z nami byłeś i pracowałeś. Będziemy
Cię długo wspominać, mieć Cię w oczach, gdy idziesz za
pługiem, za bronami, gdy kosisz łąkę, gdy wieziesz wysuszone
siano czy zboże do stodoły. Będziemy Cię wspominać, gdy
przyjdzie czas bożonarodzeniowej kolędy.
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Żegnamy Cię dzisiaj, w święto Matki Bożej Siewnej, na
naszej rodzinnej ziemi. Prosimy dobrego Boga o miłosierdzie
nad Tobą, byś mógł dostąpić w tej Eucharystii oczyszczenia i w
odnowionych szatach zbawienia wejść do szczęścia wiecznego.
Spoczywaj w pokoju. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Amen.
Hucisko k. Leżajska, pogrzeb śp. Józefa Mazura, 8 września 1999 r.

„ Będę przy Panu w krainie żyjących „
Mdr 3,1-9; J 14,1-6

1. Trudna chwila ostatniego pożegnania
Szanowny, pogrążony w bólu Panie Dziekanie, droga Rodzino zmarłej Teresy,
Magnificencjo, szanowny Panie Rektorze Uniwersytetu
Wrocławskiego,
Drodzy Przyjaciele zmarłej Teresy i wszyscy żałobni Słuchacze!
Jeden ze znanych pisarzy katolickich powiedział, że życie
ludzie składa się ze spotkań i z rozstań. Z radością zwykle przeżywamy chwile spotkań, zwłaszcza z przyjaciółmi, z ludźmi,
którzy nas pocieszają, podtrzymują na duchu, z ludźmi, którzy
nam czynią dobrze. Z bólem natomiast przeżywamy chwile
rozstania z naszymi bliskimi. Są takie rozstania, po których
następują ponowne spotkania. Jest jednak takie rozstanie, które na ziemi jest nazywane ostatnim. Takim rozstaniem jest
pogrzeb. Kościół nazywa je ostatnim pożegnaniem. I to poże-
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gnanie jest zawsze trudne, zwłaszcza dla tych, którzy byli związani z odchodzącą osobą przyjaźnią, miłością, wspólnym
życiem, wspólną pracą.
Dziś nadeszła chwila ostatniego pożegnania śp. Teresy
Kegel, z domu Ćwiąkały.
Szanowny, pogrążony w bólu Panie Dziekanie, proszę przyjąć od środowiska akademickiego stolicy Dolnego Śląska bardzo
głębokie wyrazy współczucia i serdecznych kondolencji.
Mądrzy ludzie mówią, że radość dzielona staje się podwójną
radością, a ból dzielony staje się połową bólu. W tej bolesnej
chwili jesteśmy z Panem Dziekanem i pańską rodziną i wspieramy was naszymi modlitwami.
Chwila ostatniego pożegnania żony i matki nie jest łatwa.
Każde ostatnie pożegnanie osoby bliskiej i kochanej jest trudne.
Szczególnie trudne jest pożegnanie żony i matki, która odchodzi
w stosunkowo młodym wieku, odchodzi z marszu, nagle, która
nie zaznała spokoju i wypoczynku emerytalnego.
2. Zmartwychwstały Chrystus naszą nadzieją
Nasze dzisiejsze rozstanie ze śp. Teresą dokonuje się w klimacie wiary. Bóg mówi nam dziś na tej żałobnej Eucharystii, że
to nie koniec. Słowo Boże czytane przed chwilą mówi nam o
Chrystusie Zmartwychwstałym, że On tu na ziemi pokonał
śmierć, której tak wszyscy się boimy. W czytanej dziś ewangelii Chrystus ogłasza, że poszedł nam wszystkim przygotować miejsce. Ziemia nie jest bowiem naszą końcową ojczyzną.
Na nią przychodzimy i z niej odchodzimy. Jednakże nie idziemy donikąd, ale odchodzimy do domu naszego stałego, wiecznego zameldowania. Gdy zatem modlimy się na św. Teresę
w tym kościele, gdy potem złożymy ją do cmentarnej ziemi,
chcemy pamiętać, że nie wszystko się skończyło. Non omnis
moriar – mawiali już starożytni. Owszem, zakończyło się życie
ziemskie żony pana dziekana. Zona umarła dla tego świata.
Zamknęła się historia jej ziemskiego życia, ale oto śp. Teresa
w chwili ziemskiej śmierci narodziła się do nowego życia,
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w nowym świecie. Przekazujemy ją dziś we wspólnocie ludzi
wierzących w dłonie Pana Boga. Prosimy, aby Pan wszelkiego
życia przyjął ją do nowego, lepszego domu, wiecznie młodego i
szczęśliwego, do domu, gdzie nie ma już braków, ograniczeń,
gdzie ludzie już nie chorują i nie umierają.
Ten niebieski dom został zamknięty przez ludzkie grzechy.
Chrystus przyszedł na ziemię, by otworzyć dla nas ten Boży,
wieczysty dom. Uczynił to przez swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie.
Spodziewamy się, że Bóg przyjmie śp. Teresę do swojej
chwały, przeszła bowiem Zmarła przez ziemię, dobrze czyniąc,
przeszła jako wzorowa małżonka, matka i odpowiedzialny
pracownik nauki.
3. Z karty życia śp. Teresy
W chwili pożegnania przypomnijmy, że śp. Teresa przyszła
na świat w uroczym Lwowie. Było to 25 sierpnia 1941 roku, a
więc w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.
Przyszła na świat w czasie zawieruchy wojennej i wojna
wypełniła jej wczesne dzieciństwo. W roku 1946, jako pięcioletnia dziewczynka, przybyła ze swoimi rodzicami i rodzeństwem do Wrocławia. Kresowe miasto Lwów zostało zastąpione
odzyskanym po wiekach, leżącym wtedy w gruzach
Wrocławiem. To miasto nadodrzańskie bardzo pokochała. Tu
ukończyła szkołę podstawową i średnią, tutaj w latach 19591964 studiowała prawo i uzyskała magisterium. W czasie studiów, 15 lipca 1961 roku, zawarła związek małżeński ze Zdzisławem Keglem w kościele parafialnym w Międzychodzie.
Wiele czasu i energii poświęcała życiu rodzinnemu, ale nie
zeszła z drogi naukowej. Po studiach odbyła aplikację sądową
uwieńczoną egzaminem sędziowskim. Od roku 1967 związała
się z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie w Instytucie Nauk
Politycznych była asystentem, starszym asystentem i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych na Wydziale
Prawa i Administracji – adiunktem.
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Miała w życiu dwie wielkie pasje: rodzinę i uczelnię, ognisko
domowe i uniwersytet. Była przykładną żoną i matką w domu, a
na uczelni zamiłowanym dydaktykiem. Przekazywała innym
wartości, którymi sama żyła.
Zmarła w Tunezji (Jerba) w poniedziałek, 30 kwietnia 2001
roku. Tam pojechała na spotkanie ze śmiercią, na spotkanie z
Bogiem. Modlimy się dziś za nią w kościele Uniwersyteckim,
gdzie z pewnością zachodziła, by nabierać sił do pełnienia
swoich zadań życiowych.
Dziękujemy dziś Bogu za nią, że była. Dziękujemy Bogu za
dobro, jakiego doświadczali od niej mąż, dzieci, znajomi, przyjaciele, studenci. Prosimy także dobrego i miłosiernego Boga,
aby ją odział w szaty zbawienia, szatę godową na wieczną Ucztę
Baranka i aby zamieszkała w niebieskim domu na zawsze.
Droga Małżonko, Matko, Koleżanko i Przyjaciółko, żegnamy
Cię dziś w tym kościele Uniwersyteckim, który był Ci z
pewnością bardzo drogi. Zegnamy Cię przed Chrystusem, od
którego czerpałaś moc do dobrego ziemskiego życia. Modlimy
się za Ciebie, wplatając w tę Najświętszą Ofiarę nasze błaganie o
pełne zbawienie dla Ciebie. Spoczywaj w pokoju. Do zobaczenia
w domu Ojca. Amen.
Kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (kościół
Uniwersytecki), pogrzeb śp. Teresy Kegel, z domu Cwiąkały,
żony prof. dr. hab. Zdzisława Kegla, dziekana Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 11 maja 2001 r.
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Pożegnanie długo chorującej matki
Mdr 3,1-9; J 14,1-6

1. Z łona tego świata do łona wieczności
O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, wieloletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czołowy polski filozof i
teolog, współtwórca lubelskiej szkoły filozoficznej, w jednej ze
swoich książek poświęconych człowiekowi napisał, że człowiek
w swojej egzystencji przechodzi przez trzy łona. Najpierw
dziewięć miesięcy przebywa w łonie matki. Następnie, rodząc
się, przechodzi do łona świata. W łonie świata jest zwykle kilkadziesiąt lat. Tu dojrzewa, kształci się, osiąga wiek dojrzały,
niekiedy choruje, powoli starzeje się i umiera. Przez bramę
śmierci przechodzi do trzeciego łona, do łona wieczności, w
którym zostaje już na zawsze.
Każde przejście z jednego do drugiego łona jest trudne.
Trudna jest chwila przyjścia na świat nowego człowieka; trudna
jest dla matki rodzącej i dla rodzącego się dziecka. Matka cierpi,
dziecko często płacze. Również trudne jest przejście człowieka z
łona tego świata do łona wieczności. Zwykle bywa poprzedzone
chorobą i cierpieniem, a żegnający człowieka zmarłego okryci są
zwykle bólem i żalem.
Przeżywamy dziś w tej świątyni chwilę pożegnania do
wieczności zmarłej Marii Balickiej, matki dwojga dzieci. Dla
najbliższej rodziny i dla wielu z nas to przejście mamy z łona
tego świata do łona wieczności jest trudne, a nawet bolesne.
Mówimy, że mama nigdy nie żyje za długo i że z chwilą jej
odejścia tracimy znaczną część rodzinnego domu.
W tej trudnej chwili żegnania zmarłego człowieka Pan Bóg
nas pociesza swoim słowem. Przypomina nam, że nasze życie w
chwili śmierci zmienia się, ale się nie kończy.
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2. Ewangeliczna wizja wiecznego domu

Natchniony autor Księgi Mądrości zapisał Boże słowa:
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za
nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w
pokoju” (Mdr 3,1-3). Chrystus zaś w czytanej dziś ewangelii
wypowiedział do nas, pogrążonych w żałobie, słowa: „Niech się
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to
bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A gdy
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę
was do siebie, abyście i wy byli tam gdzie Ja jestem” (J 14,1-3).
Mamy zatem oprócz tego widzialnego świata wspólny dom.
Jezus do niego wstąpił po swoim zmartwychwstaniu. W tym
domu przygotowuje dla nas mieszkania, których jest wiele. Tam
się mamy wszyscy spotkać. W tej chwili śp. Maria Balicka już
dotarła do tego domu, a my jeszcze jesteśmy w drodze.
3. Wiara, modlitwa i cierpliwość w chorobie przepustką do

szczęśliwej wieczności
Zwykle przy ostatnim pożegnaniu człowieka zastanawiamy
się, jakiego zachowamy go w naszej pamięci. Co charakterystycznego wydarzyło się w życiu śp. Marii? jaką będziemy ją
pamiętać? Zapamiętamy ją jako osobę, która ostatnie lata
spędziła w łóżku, była przykuta do łoża choroby. Najbliżsi ją
podziwiali, gdyż zachowywała wielką cierpliwość w chorobie.
Nigdy nie narzekała. Była pogodzona ze swoim stanem. Cieszyła
się każdymi odwiedzinami. Chętnie podejmowała rozmowę.
Przy jej łóżku zawsze było włączone Radio Maryja. Z tym
radiem się modliła, słuchała katechez, sprawozdań z różnych
uroczystości. Z tym radiem lżej jej było nieść krzyż nieuleczalnej
choroby.
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Jako kapłan zaprzyjaźniony z tą rodziną, ze swoją siostrą i
szwagrem, zawsze starałem się odwiedzać chorą, ilekroć przebywałem w rodzinnych stronach. Budowałem się jej cierpliwością, pogodnym nastawieniem, ewangeliczną postawą wobec
wszystkiego, co działo się wokół niej, trzeźwą oceną aktualnej
sytuacji w Kościele i w świecie. Zawsze widziałem przy jej
łóżku różaniec i książki religijne. Z modlitwy czerpała siłę do
niesienia krzyża choroby.
Żegnając ją dzisiaj, wierzymy mocno, że Chrystus dla swojej
służebnicy przygotował mieszkanie w niebie, że odzieje ją w
strój zbawienia, oczyści ją ze wszystkich grzechów i zatrzyma na
wieki przy sobie.
Droga Mamo, żegnamy Cię w wierze, nadziei i miłości.
Mówimy Ci dziś: Spoczywaj w pokoju i do zobaczenia w wieczności.
Kościół pw. NMP Królowej Polski w Nowej Sarzynie,
pogrzeb śp. Marii Balickiej, 23 maja 2003 r.
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B. Homilie o zmarłych
Gotowość na spotkanie z Panem
1 Kor 15,20-23; Łk 12,35-40

1. Ostatnia droga Andrzeja na spotkanie z Chrystusem.
„Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Lk 12,40). Syn Boży
pokochał ziemię. Zamieszkał na niej jako człowiek. Pozostał
wśród swoich w sposób sakramentalny. Zapowiedział powtórne
widzialne przyjście tu do nas na Sąd Ostateczny. Ale ten sam
Syn Boży przychodzi do nas w chwili śmierci, przychodzi po
swoich, by ich przeprowadzić do mieszkania w domu Ojca. W
ten szczególny sposób przyszedł także do naszej rodziny
seminaryjnej. Rzadko tu przychodzi w takim charakterze. Przychodzi częściej do szpitali, do domu starców, ale przyszedł przed
trzema miesiącami i do nas po Andrzeja.
Wróćmy naszym wspomnieniem do soboty, 24 czerwca br.
Był to pogodny czerwcowy dzień, uroczystość patrona naszej
archidiecezji i katedry. W katedrze wrocławskiej celebrowano
Mszę św. na zakończenie roku akademickiego. Wszyscy się
cieszyli mimo zmęczenia po licznych egzaminach. Nadchodziły
bowiem wakacje. Wśród cieszących się największa radość
wypełniła nowo wyświęconych diakonów, bowiem święcenia te
zapowiadają, że tak blisko jest już do kapłaństwa. Nikt wówczas
nie przypuszczał, że Chrystus tak szybko może przyjść po kogoś
z nich. I właśnie! Już pierwsza niedziela w diakonacie dla
Andrzeja okazała się tak trudna, wypełniona cierpieniem.
Następne dni wykazały, że stan zdrowia jest poważny. W
pierwszy czwartek, 6 lipca, Andrzej przyjął przed operacją
sakrament namaszczenia chorych. Było to wówczas prawdziwe
„ostatnie namaszczenie”.
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Siódmego lipca odbyła się sześciogodzinna operacja głowy.
Po operacji nie odzyskał już przytomności. W nocy z 12 na 13
lipca nastąpiła śmierć, przyjście Pana po swego wyznawcę. Już
go chciał mieć w niebieskim domu. Nie chciał, by Andrzej dalej
musiał gromadzić sobie skarby na niebo. Zbawiciel uznał go już
za dojrzałego do odejścia.
Działo się to wszystko w upalne dni lipca, gdy większość z
nas cieszyła się słońcem, cieszyła się wolnym, cieszyła się
perspektywą rozpoczętych wakacji.
Andrzej został wezwany do złożenia daru cierpienia. To jego
cierpienie wyzwoliło tak wiele miłości. Wielu kleryków zgłosiło
się, by oddać krew, która była potrzebna. Oddano ponad cztery
litry krwi.
2. Sens śmierci Andrzeja

Bracia, nie wolno nam nie zapytać o sens tej śmierci, która
nas wszystkich jakoś dotyka. Trzeba w tej śmierci odczytać
upomnienie Pana Boga skierowane do nas wszystkich, abyśmy
byli zawsze gotowi, gotowi na koniec, abyśmy byli czujni i
przeżywali życie jako oczekiwanie na przyjście Pana.
Na co dzień czekamy na różne rzeczy. Ludzie wszyscy na coś
czekają. Czekają w kolejkach za żywnością. Czekają na
comiesięczną wypłatę. Czekają na mieszkanie, na samochód, na
wyjazd za granicę, na list, na awans, na czyjś przyjazd. Czeka się
na święcenia. Czeka się potem na wikariat, na samodzielną
parafię. Czeka się na emeryturę. Czeka się na przeróżne rzeczy.
Wśród tych wszystkich czekań i oczekiwań nie wolno zagubić oczekiwania na to, co najważniejsze, oczekiwania na
spotkanie z Panem w chwili śmierci. To oczekiwanie powinno
się przejawiać w każdym innym oczekiwaniu.
3. Jak Andrzej czekał na spotkanie z Panem?

Trzeba powiedzieć, że było to czujne czekanie. Po Andrzeju
pozostały ascetyczne notatki. Dowiadujemy się z nich, że patrzył
na Chrystusa jak na swoje szczęście. Formułował dla
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siebie dyrektywy. Wśród nich znajduje się taki oto postulatywny tryptyk:
- rozmyślanie nad sensem życia i śmierci;
- pokazanie, że Chrystus nadaje sens życiu;
- pokazanie, że trzeba się dzielić Chrystusem z innymi. To
szczęście, o którym pisał, o którym marzył, które chciał
innym głosić, już go ogarnęło. To szczęście już posiadł.
Dziś modlimy się, żeby wszystko mu zostało wybaczone, co
na ziemi go od tego szczęścia oddzielało. Nieśmiało też
będziemy także prosić jego, by pamiętał o nas, żeby nam pomagał. Tak jak spieszył wielu z pomocą, gdy żył wśród nas, tak
by i z tamtej strony nam pomagał być dobrymi uczniami
Chrystusa, byśmy we właściwej postawie czuwali i byli gotowi
na przyjście Pana. Amen.
Kaplica MWSD we Wrocławiu, Msza św. żałobna za śp. diakona Andrzeja Krupę,
12 października 1989 r.

Testament życia
księdza infułata Józefa Majki
Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

1. Repentina mors sacerdotum sors
Jeszcze przed dwoma dniami, w czwartek, gdy nadchodziła
uroczystość św. Józefa, gdy wieczorem sprawowaliśmy liturgię
świętą w tej kaplicy, a wcześniej widzieliśmy na kolacji
ks. Infułata w normalnej kondycji, nie spodziewaliśmy się, że
za dwa dni zbierzemy się tutaj, by sprawować za niego liturgię
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żałobną. Oczywiście, spodziewaliśmy się, że to życie kiedyś
zgaśnie, bo na naszych oczach ono słabło, powoli gasło, ale nie
przypuszczaliśmy, że życie to zgaśnie akurat w uroczystość św.
Józefa, kiedy ks. Infułat miał obchodzić swoje imieniny. Św.
Józef przyszedł po człowieka, który nosił jego imię, który
powierzał się całe życie jego łaskawej opiece; przyszedł po
niego w swoją uroczystość, w piękny słoneczny marcowy poranek; przyszedł, by go przeprowadzić do nowego domu, do
nowego życia. Jakże wielką tajemnicą jest to życie wieczne dla
nas. Nie możemy go pojąć, ilekroć się nad nim pochylamy. Jest
to wielka tajemnica naszej wiary, tajemnica życia wiecznego, do
którego wszyscy jesteśmy wezwani i przeznaczeni. I oto
wypadło nam przekazać do życia wiecznego ks. Infułata.
Czynimy to z wielkim bólem. Ks. Infułat bowiem był jednym z
nas, czuł się z nami dobrze jako starszy, bardziej doświadczony i
uczony brat w powołaniu kapłańskim.
Moi drodzy! Jutro pożegnamy ks. Infułata i złożymy go do
ziemi cmentarnej. Będzie to pożegnanie na drogę do życia
wiecznego. Przed tym ostatnim pożegnaniem chcemy na dzisiejszej liturgii żałobnej popatrzeć na jego życie i zastanowić się:
co Pan Bóg chciał nam przez nie powiedzieć, do czego chciał nas
zobowiązać?
Najpierw popatrzmy na bieg życia ks. Infułata.
2. Curriculum vitae Zmarłego
Zycie ks. Józefa Majki zaczęło się na skraju Puszczy Sandomierskiej, w Suchorzowie koło Baranowa Sandomierskiego. Matka Wiktoria powiła 31 maja 1918 roku w swej rodzi nie trzynaste dziecko. Kończyła się wtedy niewola narodowa,
Ojczyźnie zaświtała wolność. Rodziła się nowa przyszłość.
W takim to czasie narodził się człowiek, który otrzymał specjalne powołanie od Boga. W rodzinnym Suchorzowie i Baranowie zdobył wykształcenie podstawowe. Do szkoły średniej
zaczął uczęszczał w Mielcu i w Tarnowie. Tam się formowała
młoda dusza tego chłopca, przed którym stanął sam Chrystus
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i powiedział: „Pójdź za Mną!” (J 1,43). Po maturze typu neoklasycznego młodzieniec Józef, jako absolwent, wstąpił do
Seminarium Duchownego w Tarnowie. Przebywał tam pięć lat.
Po ukończonych studiach, 8 sierpnia 1942 roku przyjął z rąk bp.
Edwarda Komara święcenia kapłańskie. Był to bardzo trudny,
wojenny czas, czas przemarszu wojsk frontowych. Młody ks.
Majka pracował kolejno na trzech wikariatach: w Bieczu,
Nawojowej i Nowym Sączu. Już na tych wikariatach młody ks.
Józef prezentował się jako człowiek niezwykle zaangażowany w
niesienie pomocy ofiarom wojny. Już na samym początku
kapłaństwa dane mu było okazywać miłość miłosierną, pomoc
charytatywną tym, którzy cierpieli jako ofiary straszliwej
zawieruchy wojennej. To był pierwszy etap życia ks. J. Majki –
etap wiodący przez ziemię tarnowską od urodzenia do roku
1946.
Etap drugi życia ks. Majki zamknął się w latach 1947-1970 i
wiódł przez ziemię lubelską. Był to czas studiów filozoficzno-teologicznych, ekonomicznych i socjologicznych; czas zdobywania stopni naukowych: trzech magisteriów, doktoratu, a
potem habilitacji.
Etap lubelski to także etap wykładów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Instytucie Teologicznym w Tarnowie,
a także czas wykładów na Papieskim Wydziale Teologicznym w
Krakowie. Etap ten był bardzo trudny ze względu na wzmożony
reżim komunistyczny. Ks. profesor Majka zapisał się w tym
etapie jako człowiek, który nie kłaniał się bożkom, jako
człowiek, który potrafił powiedzieć „nie” agentom komunistycznym. Taki pozostał w pamięci tych, którzy go pamiętają z okresu lubelskiego; pozostał jako człowiek nieuznający kompromisu w sprawach prawdy i dobra.
Trzeci etap życia ks. Majki prowadził przez naszą wrocławską ziemię. Rozpoczął się on datą 19 września 1970 roku,
kiedy nastąpiło przekazanie stanowiska rektora Seminarium
Duchownego i Wydziału Papieskiego z rąk ks. bp. Pawła Latuska w ręce ks. prof. Józefa Majki. Etap ten trwał aż do mo414

mentu odejścia z tego świata, do 19 marca br. Był to etap, który
jest nam najlepiej znany, bo byliśmy poniekąd świadkami i
uczestnikami tego okresu życia ks. Infułata.
Najpierw zauważmy to, iż w etapie tym było osiemnaście lat
bardzo trudnej, żmudnej pracy rektorskiej w seminarium i na
wydziale. Była to praca wychowawcza wśród alumnów naszego
seminarium, a także praca profesorska, praca naukowo-dydaktyczna w uczelni. Trzeba zauważyć, że we Wrocławiu,
w trzecim etapie życia narodziły się te najważniejsze prace
księdza Infułata, które zjednały mu sławę ogólnopolską, a nawet
w niektórych przypadkach europejską i światową. Wiemy, że w
tej chwili jego podręczniki tłumaczone są na języki europejskie
zachodnie i wschodnie. Ostatnio jest tłumaczona Katolicka
nauka społeczna na język rosyjski, dla naszych braci, którzy
przygotowują się do kapłaństwa na terenie byłego ZSRR, gdzie
zaświtała ludziom wolność.
Drodzy bracia, nie jest tutaj naszą intencją oceniać te
wszystkie znakomite dzieła ks. Rektora. Sądzimy, że będą tacy
ludzie, którzy kompetentnie ocenią dorobek jego życia. Poprzestańmy tu na wymienieniu pięciotomowej summy społecznej,
którą tworzą: Metodologia nauk teologicznych (t. I), Filozofia
społeczna (t. II), Katolicka nauka społeczna (t. III), Etyka społeczna i polityczna (t. IV, w druku) i Etyka życia gospodarczego
(t. V). Jest to rzeczywiście wielka summa nauki społecznej
Kościoła, niemająca równej sobie. Właśnie przez tę summę
społeczną ks. Infułat stał się znany w całej Polsce i przysporzył
chwały nie tylko sobie samemu, ale i naszemu wrocławskiemu
środowisku teologicznemu. To jest nobilitacja – jak się wyraził
w czwartek ks. prof. Józef Swastek – naszego środowiska
naukowego. Dodajmy jeszcze, iż powyższe dzieła zadecydowały
o tym, że uważa się ks. Infułata za współtwórcę lubelskiej szkoły
katolickiej nauki społecznej.
Również we Wrocławiu spotkały ks. Infułata wielkie wyróżnienia w dziedzinie kościelnej i naukowej. W dziedzinie
kościelnej: kanonikat, prałatura, wreszcie protonotariat apo415

stolski, a w dziedzinie naukowej: profesor nadzwyczajny, zwyczajny, nagrody naukowe im. ks. Idziego Radziszewskiego,
nagroda Fundacji im. Jana Pawła II i wiele innych cennych
nagród o znaczeniu ogólnopolskim. Przez te otrzymane nagrody
ks. Infułat wszedł do grona najbardziej znanych uczonych w
Polsce.
3. Testament – przesłanie dla nas
Drodzy bracia, w drugiej części naszej refleksji, zapytajmy
się zgodnie z naszym początkowym zamierzeniem: jaki testament zostawia nam ks. Infułat? do czego chciałby nas zobowiązać? jaką wymowę ma w ogóle dla nas jego życie?
Drodzy bracia, pamiętamy to, co powiedział ks. Infułat 17
grudnia ubiegłego roku, gdy o tej porze odprawiał Mszę św.
jubileuszową. Zauważmy, że była to ostatnia Msza św. odprawiona przez niego w tej kaplicy. Gdy modliliśmy się wraz z nim
i dziękowaliśmy Bogu za pięćdziesiąt lat jego wiernej służby
kapłańskiej, w końcowym słowie powiedział do nas o miłości do
kapłaństwa: „kapłaństwo jest dla mnie wielką przygodą”.
Faktycznie, na każdym kroku widać było w życiu ks. Infułata to
umiłowanie kapłaństwa. Dlatego mówimy dzisiaj, że odchodzi
od nas kapłan, który naprawdę miłował kapłaństwo. I to jest
bardzo ważny rys testamentu jego życia dla nas.
Inny rys testamentu ks. Infułata – to miłość ogromna do Boga
i do Kościoła, miłość, którą nas uczył potwierdzać ofiarą,
zaangażowaniem. W jego konferencjach, homiliach i wykładach
ciągle przewijała się myśl o tym, że miłość do Boga, do
Kościoła, do człowieka musi być potwierdzana ofiarą i wyrzeczeniem. Nie mówił więc ks. Infułat o taniej miłości, ale o
trudnej miłości, o miłości, w której jest krzyż. Sam tę miłość
realizował, prowadząc życie pełne poświęcenia i ofiary. Taki też
testament nam zostawił, abyśmy umieli się w życiu poświęcać
dla drugich i wymagać wiele od siebie.
Niech te myśli wystarczą na dzisiejszą liturgię. W tajemnicy tej Eucharystii dziękujmy Panu Bogu za to wszystko, co
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otrzymaliśmy od Niego przez kapłańską i profesorską posługę
żegnanego ks. Infułata. Prośmy także, aby bramy nieba otworzyły się przed nim i by został przyjęty na wieczne Gody Baranka. Amen.
Kaplica w MWSD we Wrocławiu, Msza św. po śmierci
śp. ks. prof. dr. hab. Józefa Majki, 20 marca 1993 r.

Ojciec Innocenty Bocheński – świadek prawdy
i rozumu
Jk 1,19-27; Mk 8,22-26

1. Prawda wartością dla ludzkiego umysłu
Ogłoszona na tej Eucharystii ewangelia stawia przed nami
Jezusa, który przywraca dar widzenia człowiekowi niewidomemu. Ewangelista kończy opowiadanie stwierdzeniem:
„I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie” (Mk 8,25b). Jasne i wyraźne fizyczne widzenie – to ważny przymiot zdrowego człowieka.
Lubimy oglądać piękne widoki. Można się nimi zachwycać
i upajać. Nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze jest jasne
i wyraźne widzenie duchowe, intelektualne. Mówimy niekiedy o widzeniu wewnętrznym, o widzeniu naszej duszy, naszego umysłu. O ile to pierwsze, fizyczne widzenie dotyczy świata
barw i kształtów, o tyle to drugie, duchowe dotyczy tego, co
nazywamy prawdą. Jasne i wyraźne widzenie prawdy to szczególnie ważny przymiot człowieka. Człowiek chce znać, chce
widzieć prawdę, chce wiedzieć, jak naprawdę jest. Prawda jest
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pokarmem dla jego ducha. Prawda niesie mu wyzwolenie z
ciemności fałszu.
2. Ojciec Innocenty Bocheński jako poszukiwacz
i stróż prawdy
Przywołujemy dziś na liturgii człowieka naszego stulecia,
który całe swoje życie kapłańskie, zakonne, profesorskie poświęcił odkrywaniu i głoszeniu prawdy. Tak bowiem można i
trzeba widzieć Ojca Bocheńskiego – jako człowieka będącego na
usługach prawdy. Bezinteresowne poszukiwanie prawdy uważał
on za najwyższe powołanie w życiu ludzkim. Kto służy temu
powołaniu, winien być otaczany wdzięcznością i szacunkiem.
Stwierdzenie tego faktu stanowi pochwałę, jaka nie ma równej
sobie. W całej rozciągłości stwierdzenie to należy odnieść do
osoby Ojca Profesora Bocheńskiego.
Nicią przewodnią jego wprost niewiarygodnie dużego dorobku naukowego i dydaktycznego był postulat ciągłych, uporczywych starań o odpowiedź na dwa pytania: „Co to znaczy?” i
„Dlaczego?”, oraz próby zgłębiania, jak myśleli wielcy mędrcy
w przeszłości. Niniejszy rys życia i osoby o. Bocheńskiego
winien być dziś szczególnie uwydatniony i podkreślony, gdy
jesteśmy świadkami, jak próbuje się obalać prawdę, jak się nią
manipuluje. W naszym stuleciu wołano już niejednokrotnie:
precz z Bogiem, śmierć Bogu, śmierć człowiekowi, śmierć
prawdzie! Dwa wielkie systemy myślowe wpłynęły na ukształtowanie się dwóch wielkich systemów gospodarczo-politycznych naszego stulecia: totalitaryzm i liberalizm. Obydwa te
systemy podjęły niszczenie prawdy. Totalitaryzm – zarówno
faszystowski, jak i komunistyczny – sfałszował dogłębnie obraz
człowieka. Chciał człowieka wyzwolić od Boga. Chciał na tronie
Boga posadzić człowieka (uprzywilejowaną rasę czy klasę
społeczną). Jakie owoce przyniósł ten system? Auschwitz,
Kołymę, łagry syberyjskie, zniewolenie ideologiczne, ograniczenie wolności słowa, cenzurę, złodziejstwo, łapownictwo,
korupcję itd. Zafałszowanie tego systemu dostrzegał o. Bo418

cheński. Jako człowiek nauki pierwszy na Zachodzie w założonym przez siebie we Fryburgu Instytucie Europy Wschodniej
pokazywał właściwe oblicze ideologii marksistowskiej i jej
fatalne skutki. Stał się na Zachodzie pierwszym autorytatywnym
krytykiem marksizmu. Z tego też względu nie mógł pojawić się
w Polsce komunistycznej.
O. Bocheński był także adwersarzem drugiego groźnego
systemu, zmierzającego do sfałszowania obrazu człowieka i
społeczeństwa – liberalizmu. Kierunek ten swoimi korzeniami
sięga osiemnastowiecznego oświecenia. Z marksizmem ma to
wspólnego, że odwraca się od Boga i kreuje człowieka na Boga.
Człowiek nie jest lektorem, ale kreatorem norm moralnych. Jest
wolny od wszelkich zobowiązań. Żadne normy moralne nie
mogą go wiązać. Zresztą nie ma obiektywnych, ogólnie ważnych
norm moralnych. Potrzebne normy mogą sobie ludzie uchwalać
przez głosowanie. Mówią podchwytliwie: większość ma rację;
prawdę można ustalać demokratycznie. Jakie są owoce takiej
postawy, takiego programu, który dziś naciera na nas z Europy
Zachodniej? Bezsens życia, samobójstwa, frustracje,
narkomania, rozpasany seks, AIDS, napady, rozboje, afery
gospodarcze, finansowe itd.
Powyższe dwa systemy zadawały i jeszcze zadają cios prawdzie. O. Bocheński był stróżem prawdy na polu nauki. Swoim
twórczym życiem potwierdzał, że prawdę trzeba kochać nade
wszystko i zmierzać do niej z benedyktyńską cierpliwością.
3. Ojciec Innocenty Bocheński piewcą racjonalizmu
Drugim szczególnym rysem postawy myślowej o. Bocheńskiego był racjonalizm. Można go nazwać racjonalizmem
chrześcijańskim. W jednej ze swoich książek pisał: „Wiedza,
rozum są dzisiaj tak zagrożone, jak to się niegdyś rzadko zdarzało, a wraz z nimi zagrożone jest także to, co ludzkie po prostu;
być może nawet samo istnienie człowieka”. O. Innocenty
opowiadał się za stanowiskiem św. Tomasza z Akwinu, który
mawiał: „ulubionym tworem Bożym jest rozum”. Ludzki inte-
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lekt, mimo wszystkich swoich słabości i ograniczeń, może nas
prowadzić do prawdy. W tym prowadzeniu do prawdy szczególną rolę odgrywa logika. Maksymą życia i jakby klamrą spinającą filozoficzne poglądy o. Innocentego było stwierdzenie:
„Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest już nonsens”.
Ów racjonalizm w ujęciu o. Bocheńskiego nie jest pustym li
tylko programem czy frazesem. Zasady jego są następujące: nie
należy używać słów, których słuchacz nie rozumie, i nie należy
wypowiadać twierdzeń bez uzasadnienia. Postawa taka sprawiła,
że o. Bocheński stał się jednym z wielkich pionierów filozofii
analitycznej wśród myślicieli chrześcijańskich. Analiza logiczna
jest tu drogą do oceniania budowy systemów filozoficznych,
oceny ich słuszności. Z takiej postawy myślowej wyrósł postulat
uściślania filozofii chrześcijańskiej – przede wszystkim
tomistycznej – za pomocą narzędzi współczesnej logiki. Jeszcze
w okresie międzywojennym o. Bocheński wraz z ks. Janem
Salamuchą, Janem Franciszkiem Drewnowskim i Bolesławem
Sobocińskim utworzył tzw. Koło Krakowskie, które podjęło
próbę formalizowania koncepcji klasycznej metafizyki i
teodycei. Druga wojna światowa przerwała jednak realizację
tego programu
Zamykając tę refleksję nad zgasłym myślicielem – logikiem,
filozofem i teologiem naszego stulecia, wypada zauważyć, że
faktycznie o. Bocheński należał do wielkich postaci polskiej
logiki i filozofii. Był tym duchownym i uczonym katolickim,
który – jak sam to wyznał – zyskał sobie uznanie jako autorytet w
kręgach ludzi nauki o odmiennych postawach religijnych i
światopoglądowych.
Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu, Msza św. żałobna
za śp. prof. Innocentego Józefa Marię Bocheńskiego, 15 lutego 1995 r.
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Zwiastunowie pokoju
2 Tm 1,1-8; Łk 4,1-9

Nie wyszukaliśmy na dzisiejszą Eucharystię tekstów
szczególnych, ale odczytaliśmy teksty Pisma św. wyznaczone na
dzisiejszy dzień, na dzień wspomnienia św. biskupów, jeszcze z
czasów apostolskich: Tymoteusza i Tytusa. Z tekstów tych
chcemy wyprowadzić przesłanie dla nas na obecną chwilę
naszego życia. Słuchając dziś ewangelii o wyznaczeniu przez
Chrystusa i wysłaniu na pracę apostolską siedemdziesięciu
dwóch uczniów, także i my czujemy się wyznaczeni i posłani
przez Chrystusa na Jego żniwo, do pracy w Jego winnicy. To
wyznaczenie i posłanie odbyło się kiedyś w czasie naszego
chrztu, a dziś jest odnawiane i ponawiane w każdej Eucharystii.
Na końcu każdej Mszy św. przyjmujemy słowa: „idźcie”.
Celebrans wypowiada je w imieniu samego Chrystusa: „Idźcie w
pokoju Chrystusa”... „Idźcie, jesteście posłani”.
Wracamy myślą do tamtego pierwszego wysłania. Jezus daje
na drogę wskazania. Jest ich kilka. Zatrzymajmy się przy
jednym, chyba tym najważniejszym: „Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi” (Łk 10,5).
Pan zatem wysyłał swoich uczniów, by zwiastowali pokój, ale
pokój Boży, nie światowy. Sam zresztą przyniósł na ziemię ten
właśnie szczególny pokój i udzielał go ludziom. Gdy zjawił się
wśród wylęknionych uczniów w dzień swego Zmartwychwstania, pozdrowił ich: „Pokój wam”. A wcześniej mówił
do nich: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak
jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani
się lęka” (J 14,27).
Czym jest ten pokój Chrystusa w sercu człowieka? Określmy
go negatywnie. Pokój ten zastępuje i usuwa z serca niepokój,
obawę, lęk, niepewność, ból, smutek, rozpacz, gorycz. Pokój ten
opiera się na wierze, nadziei i miłości do Boga.
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Od miesiąca modlimy się o pokój wieczny dla zmarłej małżonki, rektora naszego uniwersytetu. Prosimy, aby znalazła przy
Bogu pokój i szczęście bez miary. Modlimy się także o pokój
wewnętrzny dla serca jej syna i dla wszystkich osób, którym ta
śmierć odebrała radość i pokój, napełniła bólem i smutkiem.
Drogi nasz Panie Rektorze! Gdy w roku 1983 Jan Paweł II
przybył po raz drugi do Ojczyzny, gdy stanął na ziemi pełnej
bólu i niepokoju, spowodowanym przedłużającym się stanem
wojennym, mówił w Warszawie w chwili powitania: „Pokój
tobie, Polsko, Ojczyzno moja, pokój tobie”. My dzisiaj, za
wzorem samego Chrystusa i za Jego poleceniem danym ongiś
pierwszym, a dziś nam, współczesnym Jego uczniom, także za
wzorem Jana Pawła II, mówimy ci: „pokój tobie, Panie Rektorze,
pokój wam wszystkim, doświadczonym przez tę śmierć”. Przez
to bolesne doświadczenie, przez to cierpienie powołał was Pan w
pierwsze szeregi ludzi, których darzy szczególną miłością.
Pańska małżonka, pańska teściowa nie umarły na zawsze.
Przestały żyć dla tego świata, ale żyją dla Boga w lepszym
świecie. Miłość i przyjaźń przekracza granice śmierci, sięga poza
grób. Gabriel Marcel mówi: „ukochać kogoś, znaczy –
powiedzieć mu: «ty nie umrzesz». I my mówimy dziś Panu
Rektorowi: „Pańska małżonka żyje. Pańska miłość do małżonki
nie skończyła się. Dziś ta miłość nie sięga w próżnię, ale dosięga
pańskiej małżonki w nowym świecie”.
Na naszej Eucharystii ślemy nadal, ślemy znowu prośbę do
Księcia Pokoju o dar pokoju wiecznego dla pańskiej Małżonki i
dla jej Mamy, i dla wszystkich naszych bliskich zmarłych. Niech
ta Eucharystia, którą sprawujemy za pożegnanych na tamten
świat, napełni ich Bożym pokojem i odzieje ich w piękne szaty
zbawienia, a nas umocni w pokoju Bożym. Amen.
Kościół Bożego Ciała we Wrocławiu, homilia 30. dnia po tragicznej śmierci
Bogumiły Dudy, żony prof. Romana Dudy, rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego, 26 stycznia 1998 r.,
wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa stycznia 1997 r.
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Biskup Paweł Latusek (1910-1973) –
miłośnik kapłaństwa i Kościoła
Rdz 1,20-2,4a; Mk 7,1-13

1. Bóg Dawcą ludzkiego życia

Lektura biblijna dnia dzisiejszego przypomniała nam o początku świata i człowieka. Świat, w którym jesteśmy, wyszedł z
ręki Boga. Wśród ziemskich stworzeń Stwórca wyróżnił człowieka. Uczynił go podobnym do siebie: „Stworzył więc Bóg
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył
mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Nie tylko pierwszy człowiek
zawdzięcza swoje istnienie Bogu, ale także każdy człowiek,
każdy z nas zaistniał, bo chciał nas mieć Bóg. Przecież mogło
nas nie być, a jeżeli jesteśmy, to dlatego, że Bóg chciał nas mieć.
Pan Bóg od początku napełnia pokoleniami ziemię. Każdemu
człowiekowi zleca na czas ziemskiego życia jakieś zadania. W
dzisiejszy dzień, gdy Kościół wspomina zjawienie się Matki
Bożej w Lourdes, wspominamy życie biskupa Pawła Latuska,
które tu na ziemi zakończyło się dokładnie trzydzieści lat temu.
Ta okrągła rocznica jest sposobnością do przypomnienia
sylwetki biskupa Pawła Latuska, sufragana archidiecezji
wrocławskiej,
długoletniego
rektora
Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
2. Curriculum vitae biskupa Pawia Latuska

Bp Paweł Latusek urodził się 23 lutego 1910 roku w Tychach, w głęboko religijnej i pracowitej rodzinie śląskich kolejarzy. Po zdaniu matury wstąpił wraz ze swoim bratem Alojzym do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Z rąk
bp. Stanisława Adamskiego 29 czerwca 1935 roku razem z bratem otrzymał w Katowicach święcenia kapłańskie. Po święce-
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niach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw.
św. Barbary w Chorzowie, którą administrował ks. proboszcz
Józef Gawlina, późniejszy biskup polowy Wojska Polskiego. W
międzyczasie, w roku 1937, uzyskał doktorat z teologii na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 1938 został skierowany przez władze kościelne
na studia specjalistyczne z zakresu nauk społecznych na
Katolicki Uniwersytet w Lille, we Francji. Lata drugiej wojny
światowej spędził w Katowicach jako osobisty kapelan bp.
Stanisława Adamskiego. Po jego wysiedleniu w roku 1942, aż
do końca wojny był stałym łącznikiem między internowanym
biskupem ordynariuszem a diecezją katowicką. W tym trudnym
czasie opiekował się także robotnikami francuskimi, belgijskimi
i holenderskimi, zatrudnionymi przymusowo przez okupanta w
przemyśle górnośląskim. Z narażeniem życia organizował
pomoc dla przebywających w obozach koncentracyjnych.
Po ustaniu działań wojennych na prośbę ks. Bolesława
Kominka, swego przyjaciela, przeszedł z nim do pracy w nowo
powstałej administracji kościelnej Śląska Opolskiego w Opolu.
Tutaj ujawnił się jego talent organizacyjny i duszpasterski. Jako
kanclerz kurii, a potem wikariusz generalny odbudowywał
kościoły, plebanie, klasztory. Pomagał administratorowi
apostolskiemu w organizowaniu struktur kościelnych i w
budzeniu życia religijnego po uciążliwej zawierusze wojennej.
Jego ofiarna praca administracyjna i duszpasterska nie uszła
uwagi wrogom Kościoła. Wkrótce został aresztowany przez stalinowskich siepaczy i poddany ciężkim torturom fizycznym i
psychicznym. Z więzienia wyszedł w roku 1950 ze zrujnowanym zdrowiem. Nie mógł już powrócić do dawnych obowiązków, jako że ks. Bolesław Kominek został usunięty przez władze komunistyczne z administratury apostolskiej. W takiej sytuacji ks. Paweł Latusek podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu prawa kanonicznego i filozofii chrześcijańskiej. Z wikariusza generalnego mu-
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siał się przeobrazić w studenta. Studia uwieńczył w roku 1956
doktoratem z prawa kanonicznego i absolutorium z filozofii.
W grudniu 1956 roku ks. dr Paweł Latusek znalazł się ponownie u boku ks. Bolesława Kominka, tym razem we Wrocławiu, gdzie ten, już jako biskup, z polecenia władz kościelnych
podjął obowiązki administratora apostolskiego Dolnego Śląska.
Tutaj ks. Latusek jeszcze pełniej rozwinął działalność kapłańską.
Najpierw zorganizował ośrodek duszpasterski przy ul.
Katedralnej 4, gdzie został rektorem Katolickiego Instytutu
Naukowego. W Kurii Arcybiskupiej podjął funkcję promotora
sprawiedliwości i referenta w Wydziale Duszpasterskim. Pełnił
też funkcję kapelana Domu dla Nieuleczalnie Chorych,
prowadzonego przez siostry nazaretanki.
Pierwszego lipca 1958 roku ks. dr Paweł Latusek został
mianowany rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
we Wrocławiu. Równocześnie jako zastępca profesora podjął
wykłady zlecone i ćwiczenia z teologii pastoralnej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Trzynastego listopada 1961 roku
papież Jan XXIII podniósł go do godności biskupiej,
ustanawiając go biskupem pomocniczym we Wrocławiu.
Święcenia biskupie odbyły się 11 lutego 1962 roku w archikatedrze wrocławskiej. Jako hasło pasterskie obrał sobie słowa
Chrystusa: Ut vitam habeant – „Aby życie mieli” (J 10,10). Jako
biskup sufragan był wikariuszem generalnym i dalej pełnił
funkcję rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, aż
do roku 1970.
Ostatnie lata swego życia, wypełnione licznymi obowiązkami
biskupimi, a także naznaczone ciężkim cierpieniem, ks. Biskup
poświęcił pracy w Kurii Arcybiskupiej, prowadząc ponownie
Wydział Duszpasterski. Równocześnie roztaczał opiekę
duszpasterską nad siostrami służebniczkami przy ul.
Czarnoleskiej we Wrocławiu. Dzień przed swoją śmiercią, 10
lutego 1973 roku, przewodniczył jeszcze w Seminarium Duchownym Kwartalnemu Dniu Skupienia dla Katechetów i Katechetek. Wygłosił jeszcze do zebranych homilię. Odszedł do
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wieczności w niedzielę, 11 lutego 1973 roku, w jedenastą rocznicę swojej konsekracji biskupiej. Uroczystości pogrzebowe pod
przewodnictwem kard. Bolesława Kominka odbyły się 14
lutego. Księdza Biskupa żegnało dwudziestu biskupów, ponad
tysiąc kapłanów, setki sióstr zakonnych, liczne delegacje
parafialne i rzesze wiernych. Był to pierwszy pogrzeb polskiego
biskupa we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej. Ciało
zostało złożone do grobowca biskupiego na cmentarzu św.
Wawrzyńca we Wrocławiu.
3. Osobowość biskupa Pawła Latuska
Kim pozostał bp Paweł Latusek w naszej pamięci? Jak go dziś
po latach wspominamy? Wspominamy go jako biskupa o
niezwykłej czci dla kapłaństwa i Kościoła. Moi koledzy do dziś,
gdy go wspominają, mówią krótko: szaleniec Boży – oddany bez
reszty Bogu, Kościołowi, seminarium, człowiekowi. Z
niespotykanym entuzjazmem i zaangażowaniem troszczył się o
każde powołanie kapłańskie. Nie przepuścił żadnej okazji, by
wspomnieć o potrzebie dobrych i świętych kapłanów w
Kościele. Do sprawy powołań kapłańskich nawiązywał w czasie
każdej wizytacji pasterskiej. Przez całą posługę rektorską w
seminarium przewijała się ogromna troska o jak najlepsze
przygotowanie alumnów do kapłaństwa. Na wykładach z
teologii pastoralnej powtarzał nam często, że duszpasterstwo jest
wielką sztuką, ars, której trzeba się ciągle na nowo uczyć. Nie
chciał mieć kapłanów – zrutynizowanych „techników”, ale
pełnych inwencji i polotu duchowych „inżynierów”. Zabiegał o
wysoki poziom wykładów. Dbał pieczołowicie o księgozbiór
Biblioteki Seminaryjnej. Wysyłał księży na studia
specjalistyczne. Mobilizował do szybkiego robienia stopni
naukowych. Nie tolerował lenistwa, marazmu, przeciętności.
Czynił usilne starania, aby we Wrocławiu była teologia akademicka. Stąd też zabiegał wraz z ks. arcybiskupem Bolesławem
Kominkiem o przyznanie Arcybiskupiemu Seminarium Duchownemu we Wrocławiu praw akademickich, w miejsce zli-
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kwidowanego po wojnie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Gdy w roku 1968 ogłoszono nam przyznanie tych praw przez Kongregację ds. Seminariów i Uniwersytetów, wiedzieliśmy, że zawdzięczamy to przede wszystkim naszemu rektorowi, biskupowi Latuskowi. On zaś się rozpłakał w kaplicy seminaryjnej, gdy 7 marca 1968 roku odczytano
dekret kongregacji w tej sprawie.
Inny rys osobowości ks. biskupa Latuska, który pozostał w
naszej pamięci, to duchowa prostota i materialne ubóstwo.
Zdarzało się, jak mówią jego byli współpracownicy, że pożyczał
niekiedy od nich pieniądze na zakup książek czy innych
przedmiotów potrzebnych klerykom lub seminarium. Nie był to
jakiś taktyczny manewr, ale wyraz jego prawdziwego ubóstwa.
Każdy zdobyty grosz przeznaczał na potrzeby seminarium. Dlatego kard. Kominek, żegnając go w dniu pogrzebu, mówił:
„Odchodzi od nas nie jako Biskup w dawnym znaczeniu, jako
pan bogaty, możny; odchodzi od nas bez bogactw doczesnych.
Nie pozostawia żadnego majątku: ani widomego, ani
utajonego”.
Po raz ostatni odwiedziłem go u sióstr służebniczek przy
Czarnoleskiej. Przyjechałem wtedy z Lublina, by okazać
wdzięczność za to, że wytypował mnie na studia specjalistyczne
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Był już mocno schorowany.
Dopytywał się o studia, o lubelskich profesorów. Pytał
0 Wrocławskie Seminarium Duchowne, które musiał opuścić.
Był pełen nostalgii. Widać było, jak kochał ten dom, jak mu
zależało na dobrej formacji kapłanów.
Dziękujmy dziś ponownie Panu Bogu za dar życia biskupa
Pawła. Dziękujmy za dobro, za światła, które pozapalał w nas
1 w archidiecezji tej szczególny kapłan i biskup. Módlmy się o
to, by te światła się nadal paliły, by jego entuzjazm, miłość do
kapłaństwa i Kościoła odżywały w naszych alumnach i kapłanach. Jemu zaś niech świeci światło wiekuiste w krainie
szczęścia wiecznego.
Archikatedra wrocławska, XXX rocznica śmierci śp. bp. Pawła Latuska,
11 lutego 2003 r.
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Na służbie największemu przykazaniu
Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34

1. Zagubieni w wielości
Jedną z cech dzisiejszej cywilizacji jest specjalizacja, wielość, pluralizm struktur i postaw. W każdej dziedzinie kultury
widać owo wielkie zróżnicowanie. W dzisiejszej nauce doświadczamy dużej specjalizacji i ogromnego rozczłonkowania.
Można się rzeczywiście zagubić w nadmiarze informacji
naukowych, w wielości hipotez i teorii. Duża mozaika panuje
także w dziedzinie religii. Oprócz tzw. wielkich religii świata, do
których zaliczamy chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm i
hinduizm, jest na świecie mnóstwo religii plemiennych, ludowych i przeróżnych sekt religijnych. Duże zamieszanie znajdujemy także we współczesnej sztuce, a także w dziedzinie zasad
moralnych, głoszonych przez różne systemy etyczne.
Niespotykaną wielość i różnorodność spotykamy także w
dziedzinie informacji. Czasem naprawdę trudno je przefiltrować, wyselekcjonować, zorientować się, które są ważne,
podstawowe, a które marginalne, okazjonalne, mało znaczące.
Jesteśmy więc dziś zagubieni w wielości. Gubimy się w labiryncie informacji, poglądów, stanowisk, opinii, w gąszczu
pytań i problemów: osobistych i ogólnoludzkich, religijnych i
politycznych, gospodarczych i społecznych, wielkich i małych.
Gubimy się w labiryncie nakazów i zakazów, przepisów i
zarządzeń, reklam i haseł.
Gdy słuchamy dzisiejszych czytań biblijnych, okazuje się, że
nie my pierwsi gubimy się w labiryntach wielu przepisów,
nakazów, zakazów. Już uczony w Piśmie, o którym mówi nam
św. Marek, znal dobrze wszystkie przepisy Prawa starotestamentowego, ale nie umiał ich jakoś zhierarchizować. Warto tu
przypomnieć, że rabini żydowscy podzielili Prawo na 613 przykazań, na tyle, ile było liter w Dekalogu. Prawo obejmowało
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248 przykazań nakazujących i 365 zakazujących. Te znów
dzieliły się na przykazania ważne i mniej ważne. Stąd też można
było mieć wątpliwości i dowiadywać się u nauczyciela, które z
tych 613 jest przykazaniem najważniejszym.
Takie też pytanie postawiono Jezusowi: „Które jest pierwsze
ze wszystkich przykazań?” (Mk 12,28). Chrystus wskazał na
przykazanie miłości Boga i bliźniego.
2. Najważniejsze – podwójne przykazanie miłowania
Chrystus odpowiedział pytającemu człowiekowi: „Pierwsze
jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie
jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego».
Nie ma innego przykazania większego od tych” (Mk 12,29-31).
Niniejsze przykazanie głosi, że miłość jest jedna, choć jej
przedmioty są różne.
Przykazanie miłości jest podwójne. Składa się z dwóch
członów, których nie wolno rozpatrywać niezależnie. Niestety, ludzie mieli zawsze skłonność do rozdzielania tych przykazań. Niektórym się wydawało, że miłość do Boga jest niezależna od miłości do bliźniego, że można Boga naprawdę autentycznie miłować, nie miłując bliźniego, i odwrotnie, że
można miłować autentycznie człowieka, nie odwołując się do
Boga. Bóg znał od początku te ludzkie dywagacje. Aby już nie
było żadnych wątpliwości, natchnął Apostoła Jana, by zapisał w swoim liście słowa: „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga»,
a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje
brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie
widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto
miłuje Boga, miłował też i brata swego” (1 J 4,20-21). W
kontekście tych słów należy przypomnieć ciągle ważne i niekiedy trudne do wykonania polecenie Chrystusa: „Jeśli więc
przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołta429

rzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem
przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5,23-24).
Bóg w jakiś' sposób ukrywa się w człowieku. Chrystus na
Sądzie Ostatecznym powie: „Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wynika z tego, że
miłość do człowieka jest jedynym miarodajnym sprawdzianem
autentycznej miłości do Boga. Miłość do bliźniego jest znakiem,
po którym można rozpoznać, czy ktoś zachowuje przykazanie
miłości i czy jest autentycznym chrześcijaninem: „Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali” (J 13,35).
3. Ks. Roman Biskup – stróż największego przykazania
Niektóre odejścia z tego świata nas trochę zaskakują. Tak
było przed dziesięcioma laty, w piątą niedzielę Wielkiego Postu,
28 marca 1993 roku, gdy zmarł nagle ks. proboszcz w Żórawinie,
ks. prałat Roman Biskup. To odejście było zaskoczeniem. Został
wycięty śliczny kapłański kwiat w ziemskim ogrodzie i
przesadzony do ogrodu niebieskiego.
W środę, 31 marca 1993 roku, gdy w aurze powracającej zimy
odbywał się jego pogrzeb, dziękowaliśmy Bogu za kapłana tak
zaangażowanego w duszpasterstwo, który nie umiał się
oszczędzać dla sprawy Bożej, który cały angażował się w to, co
mówił, co czynił, za kapłana pogodnego, niezwykle gościnnego
dla wszystkich, szczególnie dla współbraci w kapłaństwie, za
kapłana naprawdę modlącego się, krzepiącego siebie i innych
gorliwą modlitwą, za kapłana oddanego ubogim, chorym, za
kapłana oddanego seminarium i klerykom. Dziękowaliśmy
Bogu, że taki kapłan był wśród nas, że swoim ofiarnym życiem
pociągał nas ku wartościom wyższym, nieprzemijającym.
Dziękowaliśmy Bogu za kapłana, który kochał nasze Seminarium Duchowne, który zapraszał kleryków, fundował stypendia, niósł pomoc duchową i materialną. Dziękowaliśmy za
kapłana, który był oddany chorym i cierpiącym.
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Przypomnę, że ks. prałat Roman Biskup, brat naszego ks.
wicerektora Mariana, pochodził z ziemi kieleckiej, z Bodzentyna. W tym domu odbył formację duchową, teologiczną i
duszpasterską do kapłaństwa. Po święceniach, tj. od roku 1961,
pracował jako wikariusz kolejno w pięciu parafiach: w Nowej
Soli, Szczawnie-Zdroju, Wrocławiu – w parafii pw. św. Maurycego, w Bystrzycy Kłodzkiej i w Dzierżoniowie – w parafii
pw. św. Jerzego. Od 1972 roku pełnił obowiązki proboszcza w
trzech parafiach. Najpierw w Strzelcach Namysłowskich (dwa
lata), potem w Bielawie (jedenaście lat) i na końcu w Żórawinie
(osiem lat). Wszędzie, gdzie posługiwał, zostawiał niezatarte
ślady swojej ofiarnej pracy kapłańskiej.
W dziesiątą rocznicę jego odejścia modlimy się dla niego o
pełne szczęście w niebie: „Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu
wieczne spoczywanie”. Amen.
Kaplica MWSD we Wrocławiu, Msza św. za śp. ks. prałata
Romana Biskupa w dziesięciolecie jego śmierci, 28 marca 2003 r.
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C. Przemówienia żałobne
Pożegnanie proboszcza i profesora
Przypadł mi w udziale bolesny obowiązek pożegnania w
imieniu parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu jej siedemnastoletniego gospodarza, ks. prałata prof. dr. hab. Eugeniusza
Tomaszewskiego.
Przepełnieni bólem i żalem żegnamy Cię, drogi Księże Prałacie, po raz ostatni na naszej parafialnej ziemi, w naszej świątyni – w tej świątyni, w której tak wiele lat służyłeś wiernie Bogu
i ludziom. Udzielałeś się na wielu polach życia kościelnego.
Pracowałeś na Papieskim Wydziale Teologicznym i w
Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we
Wrocławiu. Prowadziłeś wykłady kursoryczne i monograficzne.
Pisałeś rozprawy naukowe, głosiłeś referaty na sympozjach, ale
najwięcej czasu i sił włożyłeś w parafię, której byłeś proboszczem.
Stoimy nad trumną jako osierocone dzieci. Cóż Ci powiemy,
drogi Księże Prałacie? Cóż Ci powiemy w chwili rozstania z
Tobą?
Zegnają Cię Twoi współpracownicy, dla których zawsze
byłeś ojcem, ojcem czasem bardzo wymagającym, ale stale
miłującym. W Twoich wymaganiach, jakie nam stawiałeś, kryła
się zawsze troska o dobro Kościoła. Współpracując z Tobą,
pogłębialiśmy nasze doświadczenie duszpasterskie.
Drogi Księże Prałacie, z uczuciem serdecznej wdzięczności i
żalu żegna Cię starsze pokolenie parafii, to pokolenie, które – jak
sam mówiłeś na tegorocznym kazaniu rezurekcyjnym –
rozumiało, do czego prowadzi niewiara i bezduszność, to
pokolenie, które rozumiało Twoją ogromną troskę o rozwój
królestwa Bożego na ziemi.
Żegnają Cię ludzie chorzy i cierpiący, o których zawsze
byłeś zatroskany . Żegna Cię, nasz drogi Ojcze parafii, pokole-
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nie średnie, mocujące się z życiem, usiłujące się oprzeć nurtowi
laicyzacji i niewiary. Wyrażamy przekonanie, że łaska Boża
złączona z Twoim przekonującym słowem kapłańskim uchroniła
wielu od odejścia od Chrystusa.
Do słów pożegnania dołącza się także młode pokolenie naszej
rodziny parafialnej, które tak bardzo leżało Ci na sercu. Nie
mogło ono dzisiaj stanąć w komplecie przy Twojej trumnie, ale
na pewno mocno odczuje Twoje odejście, gdyż z Twojego
doświadczenia tak wiele korzystało.
Żegnamy Cię, jak dzieci żegnają ojca. Żegnamy Cię jako
drogiego ojca, jako gorliwego kapłana, nauczyciela i wychowawcę.
W pamięci zachowamy Cię jako przyjaciela nas wszystkich,
jako duszpasterza wielkiego formatu, oddanego Bogu i
Kościołowi. Ciało Twoje złożymy do naszej matki ziemi, a
Twoją kapłańską duszę powierzamy, jako rodzina parafialna, w
ręce dobrego Boga.
Żywimy ogromne zaufanie, że Jezus Chrystus, którego tak
zdecydowanie głosiłeś i którym żyłeś, dołączy Cię do grona
świętych kapłanów w niebie. Wypraszaj nam wszystkim,
szczególnie tym, wśród których pracowałeś, Boże dary i Boże
zmiłowanie, abyśmy po trudach ziemskiego pielgrzymowania
wszyscy stanęli przed Bogiem w chwale zmartwychwstania.
Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy pod adresem
Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa, który przewodniczył
nabożeństwu żałobnemu i zawsze otaczał zmarłego Księdza
Prałata wielką życzliwością i uznaniem. Już dzisiaj prosimy
gorąco naszego Arcypasterza, Księdza Arcybiskupa, aby nam
przysłał w niedalekiej przyszłości pasterza, który by budował
królestwo Boże na duchowym dziedzictwie zmarłego Księdza
Profesora.
Gorące podziękowanie składamy także ks. biskupowi Wincentemu Urbanowi i ks. biskupowi Tadeuszowi Rybakowi.
Zmarły Ksiądz Profesor wraz z biskupem Urbanem należał do
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najdłużej pracujących profesorów i wychowawców młodego
pokolenia naszych teologicznych uczelni.
Wreszcie dziękujemy wrocławskim lekarzom, którzy z
prawdziwym oddaniem i poświęceniem ratowali gasnące życie
Księdza Prałata.
Dziękujemy siostrom za gorące modlitwy, za wyrazy współczucia i modlitewnej życzliwości.
Sam ks. Prałat dwa dni przed śmiercią w rozmowie z nami
prosił, by wszystkim za wszystko gorąco podziękować, co niniejszym czynię.
Przepełnieni bólem i żalem żegnamy Cię po raz ostatni w tak
drogiej Ci naszej świątyni parafialnej. Zegnamy Cię wszyscy z
żalem i wzruszeniem, ale zarazem z wielką nadzieją, że Pan Bóg
Twoje życie bogate w wiarę, bogate w miłość i dobroć nagrodzi
życiem nieprzemijającym w niebie. W naszej pamięci
zachowamy Cię jako duszpasterza wielkiego formatu, pasterza
oddanego Bogu i Kościołowi. Żywimy niezłomne przekonanie,
że Jezus Chrystus, którego tajemnicę śmierci i nowego życia tak
zdecydowanie głosiłeś przez całe Twoje kapłańskie życie, mocą
tej tajemnicy umieści Cię w gronie świętych kapłanów w niebie.
Słowo pożegnania śp. ks. prałata Eugeniusza Tomaszewskiego,
proboszcza par. pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu, 1 sierpnia 1978 r.
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Non omnis moriar
W nastroju żałobnej powagi i modlitewnego skupienia przeżywamy liturgię ostatniego pożegnania na ziemi śp. pana profesora Czesława Niżankowskiego.
Zgromadzeni wokół trumny zmarłego stajemy tu zarazem w
obliczu tajemnicy śmierci i nowego życia. Śmierć jest zjawiskiem powszechnym w przyrodzie. Zbiera swoje żniwo nie
tylko w świecie roślinno-zwierzęcym, ale dosięga także naszego
ludzkiego świata. I w naszym ludzkim świecie najbardziej nas
rani i wielu wyciska łzy żalu i bólu. Jedynie bowiem człowiek
ma świadomość umierania, wie, że musi umrzeć, doświadcza,
jak inni odchodzą, i wie, że każdy musi stąd odejść.
Na przestrzeni dziejów człowiek wypowiedział śmierci
walkę, ale w tej walce musiał i wciąż musi kapitulować. Może
tylko przesunąć, oddalić czasową granicę umierania, ale nie jest
mocen zwyciężyć śmierć. Najlepsza medycyna, najdoskonalsza
technika są wobec śmierci bezsilne.
Czy zatem sytuacja jest bez wyjścia? Czy człowiek jest
skazany na otchłań nicości? Bynajmniej! Otóż już w starożytności mędrcy mówili: Non omnis moriar. Różne religie świata
wskazywały na to, co w człowieku nie może umrzeć. Człowiek
wiedział o przedsionku życia niebieskiego w sobie, przez który
człowiek jest podobny do Boga. Także w różnych filozofiach
mówiono, że człowiek w chwili śmierci biologicznej przenosi
się do innego świata. Non omnis moriar. „Dobrze widzi się tylko
sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” (Antoine de
Saint-Exupery). A zatem nie wszystko umiera. Co więcej, na
podstawie danych historycznych należy powiedzieć, że nawet
śmierć biologiczna została zwyciężona. Dlatego śmierć nie jest,
nie może być ostateczną rzeczywistością. Ostateczną
rzeczywistością jest życie.
Nad śmiercią zwycięstwo odnosi Bóg, którego nazywamy
Dawcą i Panem życia. To zwycięstwo nad śmiercią już zostało
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dokonane, co więcej, to zwycięstwo zostało ukazane człowiekowi. To zwycięstwo objawiło się światu, gdy Jezus Chrystus
przybity do krzyża i złożony w ziemi wstał z grobu, zmartwychwstał. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią nie było Jego
osobistym zwycięstwem. W Jezusie Chrystusie dokonało się
zwycięstwo nad śmiercią całej ludzkości. Za jaką cenę dokonało
się to zwycięstwo? Za cenę wierności Ojcu!
A w naszym życiu? Za cenę wiary w Chrystusa i również za
cenę wierności Ojcu na wzór Jezusa. A więc człowiek, gdy raz
zaistniał, będzie istniał na zawsze. Mamy być wszyscy
mieszkańcami nieba. W pieśni wielkanocnej śpiewamy: „Chrystus zmartwychwstań jest, nam na przykład dan jest, iż mamy
zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja”. Dlatego tak mocno trzymamy się i chcemy nadal trzymać się zbawczej dłoni Jezusa Chrystusa, bo tylko On jest władny dać nam
nowe życie.
W duchu tej wiary i nadziei składamy dziś w zwycięskie
dłonie Chrystusa tę część żyjącą Pana Profesora – jego duszę.
Składamy także w Boże dłonie całe jego życie, szczególnie to
dobro, które uczynił, aby w Bogu zostało utrwalone na zawsze. Wierzymy, że Chrystus przyzna się do swego sługi, że
przyjmie Zmarłego w swój niebieski dom, w którym – jak słyszeliśmy w ewangelii – jest mieszkań wiele. Wierzymy, że
żegnany przez nas Profesor trafi do tego domu. Zycie bowiem
Pana Profesora było w jakimś stopniu podobne do życia naszego Mistrza. Nie chcę w tej chwili oceniać – zresztą nie mam
ku temu kompetencji – jego działalności dydaktyczno-naukowej, jego dokonań na niwie lekarskiej i profesorskiej. Inni uczynią to lepiej. Mogę tylko wskazać na religijny rys jego zgasłego już dziś życia. Pan prof. Niżankowski zapisał się w mojej
pamięci jako ceniony profesor i dobry pedagog. Wykształcił
i wychował całe zastępy lekarzy. Był profesorem niezwykle
wymagającym. Miał bowiem świadomość, że student, przyszły lekarz, przez rzetelną wiedzę będzie mógł lepiej i skuteczniej służyć choremu, potrzebującemu człowiekowi. Uczył
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młodych adeptów do służby lekarskiej rzetelnej, humanitarnej i
chrześcijańskiej postawy lekarza.
Skąd czerpałeś, drogi Panie Profesorze, siłę do takiej właśnie
postawy? Pozwól, że Cię wyręczę w tej odpowiedzi. Dziś, gdy
duch Twój już nie może posługiwać się zastygłymi wargami,
mogę za Ciebie powiedzieć, że czerpałeś tę moc od pierwszego
Lekarza i Uzdrowiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa. Bywałeś w
każdą niedzielę na Mszy św. Jakże często widywałem Cię w
kościele przy stole eucharystycznym. Czytałaś prasę katolicką.
Podejmowałeś przyjacielskie dyskusje teologiczne z kapłanami,
szczególnie zaś ze zmarłym śp. ks. prof. Eugeniuszem
Tomaszewskim. A więc Chrystus był Twoją mocą i siłą.
Drogi Panie Profesorze, zapatrzeni w Twoją trumnę, pochyleni nad tajemnicą Twojej śmierci, dziękujemy Ci za Twoją
obecność w naszym życiu, za to dobro, które dla nas uczyniłeś.
Świadomi jednak, że nic, co skażone, nie może wejść do
niebieskiego domu, klękamy kornie przed naszym Ojcem i
prosimy, by wybielił On wszystkie cienie Twego życia i przyjął
Cię na wieczny czas do swego domu. Żyj w pokoju!
Słowo nad trumną śp. prof. dr. hab. Czesława Niżankowskiego, kaplica cmentarna
par. Świętej Rodziny we Wrocławiu, 4 lipca 1984 r.

Repentina mors sacerdotum sors
Każda ludzka śmierć jest na tej ziemi wielkim dramatem,
wywołuje wstrząs i ból wśród najbliższych. Dramat ten wzmaga
się, gdy jest to śmierć nagła, niespodziewana, gdy odchodzi
człowiek w sile wieku, gdy odchodzi matka po urodzeniu dziec-
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ka, gdy ginie górnik w kopalni, gdy ginie dziecko na ulicy, gdy
umiera młody kapłan.
Tak też przeżywamy i tę śmierć, śmierć młodziutkiego kapłana. Nie pasuje nam ona do naszych ziemskich planów. Burzy
ona normalny porządek rzeczy, bo oto ta śmierć jest ciosem
zadanym młodemu życiu, młodemu powołaniu. Całą młodość
ten żegnany dziś człowiek ukierunkował na kapłaństwo. Tyle się
namęczył, tylu rzeczy się musiał wyrzec, by osiągnąć cel, jakim
było dla niego kapłaństwo. Przez sześć lat podejmował wysiłek,
by uformować się na dobrego kapłana. I Pan doprowadził go do
swego ołtarza. Uczynił go kapłanem, ale tylko na dwadzieścia
jeden dni. Jego koledzy cieszyli się kapłaństwem. Cieszyli się na
swoich prymicjach. A on w dzień prymicji wrócił na szpitalne
łóżko i przyjął krzyż cierpienia. W dniu, w którym umierał, jego
koledzy neopre- zbiterzy otrzymali skierowanie na pierwsze
placówki parafialne. On otrzymał skierowanie na placówkę w
niebie. Tam będzie dyżurował, tam będzie trzymał wartę przed
Bożym tronem, tam będzie na wieki zdobił swoim młodym
kapłaństwem niebieski dom. Tak postanowił Pan. Taką trudną
wolę kazał przyjąć jego rodzicom, nam kapłanom, naszej
seminaryjnej wspólnocie.
Przeżywamy tę śmierć i to odejście szczególnie głęboko, jako
że śmierć ta jest mową Boga do wszystkich nas, do wspólnoty
naszego seminarium, do nas kapłanów, do tej parafii, z której
wyszedł, do nas wszystkich. Ta szczególna śmierć mówi nam:
nie przeceniajmy spraw tej ziemi, spraw tego świata, bo ku
lepszemu światu zdążamy.
Dziś, gdy żegnamy Księdza Zbigniewa, wracamy do niedawnej przeszłości. Szukamy go w kaplicy seminaryjnej, jak się
modli, szukamy go w sali wykładowej, szukamy go w pokoju
przy książce. Odnajdujemy go w naszych świeżych wspomnieniach jako kleryka pogodnego, dobrego. Zawsze był
uśmiechnięty, lubił żartować. Jednakże nosił w sobie wielką
prawdę o życiu człowieka, prawdę o cierpieniu.
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Droga cierpienia, droga ciężkiej choroby była ostatnim etapem jego życia, ale już wcześniej prawda ta była w nim jakoś
zakodowana.
Chcę na pożegnaniu przytoczyć dwa zdania z jego pracy z 12
czerwca 1986 roku, z pracy na temat: Dlaczego i jakim pragnę
zostać kapłanem? Oto słowa ks. Zbigniewa: „Pragnę poświęcić
swoje życie Chrystusowi i tak jak On cierpi za przewinienia ludzi, tak i ja chciałbym Mu w jakimś stopniu pomóc (aby ludzie
mniej grzeszyli). Chcę znaleźć się bliżej Chrystusa, razem z Nim
cierpieć, gdyż przez cierpienie rodzi się miłość ku bliźnim. Dlatego gdybym został kapłanem, chciałbym głosić wiarę w Boga.
Przede wszystkim uczyłbym najmłodszych (dzieci, młodzież)
miłości ku naszemu Miłosiernemu Bogu. Gdyż takich będziemy
mieć parafian, jak ich wychowamy w młodości”.
Taki mądry był ten młody Kapłan, już wtedy gdy wstępował
do seminarium. I Bóg pozwolił mu już wypełnić te słowa, które
przy przyjęciu do seminarium napisał.
Drogi Księże Zbyszku, odchodzisz do wieczności nie tylko z
Twojej rodziny – od mamy i taty, od brata i siostry – odchodzisz
do wieczności nie tylko z parafii, ale odchodzisz do wieczności
także z naszej rodziny seminaryjnej.
Zegnamy Cię z modlitwą na ustach. Pamiętaj przed Bogiem
nie tylko o swoich rodzicach, nie tylko o rodzinie i tej parafii, ale
także o tej wspólnocie, której byłeś cząstką przez sześć lat. Tam
się uświęcałeś, tam wydeptywałeś sobie drogi ku świętości.
Pamiętaj o swoich kolegach kursowych, którzy wyruszają na
żniwo Pańskie. Pomagaj im z nieba, tak jak pomagałeś chętnie za
życia. Przy Twoim pożegnaniu prosimy Pana, aby Cię umieścił
w szeregu świętych kapłanów w niebie, aby Cię obdarował
pełnią zbawienia.
Słowo pożegnania na pogrzebie śp. ks. Zbigniewa Żądło,
Bolesławiec, 25 czerwca 1992 r.
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W krainie życia ujrzę dobroć Boga
Dziewiętnastego marca, kiedy Kościół obchodził radosną
uroczystość św. Józefa, z gmachu Seminarium Duchownego we
Wrocławiu rozeszła się smutna wiadomość o śmierci księdza
infułata Józefa Majki, długoletniego rektora Papieskiego
Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wiadomość pobiegła
najpierw na Ostrów Tumski, a potem w archidiecezję i metropolię wrocławską, i na całą Polskę. Ustało życie biologiczne
człowieka, gorliwego kapłana, wybitnego profesora i uczonego,
znanego i cenionego znawcy problemów katolickiej nauki
społecznej. Ustało życie ziemskie, które ujrzało światło dzienne
siedemdziesiąt pięć lat temu na ziemi tarnowskiej; życie, które
ozdobione pięćdziesiąt lat temu sakramentem kapłaństwa,
poprzez Lublin i Kraków dwadzieścia trzy lata temu przywędrowało do Wrocławia; życie, które zakończyło się przed trzema
dniami tu we Wrocławiu. Odszedł kapłan w dniu swoich imienin,
odszedł w pełnej sprawności umysłowej; odszedł z marszu, bez
dłuższego leżenia i cierpienia w łóżku, mimo że niszczyły go
dwie poważne choroby: sercowa i nowotworowa. Niezawodny
opiekun św. Józef, nazywany Patronem dobrej śmierci, spełnił
życzenie Księdza Infułata, który chciał umierać w pełni
umysłowych sił i na chorobę sercową, a nie na postępującą,
wyniszczającą chorobę nowotworową.
Odejście księdza profesora Józefa Majki spośród nas jest
ogromną stratą dla Papieskiego Fakultetu Teologicznego we
Wrocławiu, jest stratą dla katolickiej nauki społecznej, jest stratą
dla nauki i kultury polskiej.
Papieski Fakultet Teologiczny i Metropolitalne Wyższe
Seminarium Duchowne we Wrocławiu żegnają dzisiaj swojego długoletniego rektora, cenionego profesora i zasłużonego
wychowawcę; żegnają tego człowieka, który ubierał wrocławską uczelnię teologiczną w szaty akademickie; żegnają
człowieka, który swoją wybitną działalnością naukową nobi440

litował wrocławskie środowisko teologiczne. W dzień pogrzebu
Księdza Infułata trzeba przypomnieć, że to właśnie tutaj, w
murach wrocławskiej Alma Mater, narodziły się najważniejsze
dzieła Księdza Profesora: jego budząca podziw pięcioto- mowa
katolicka summa społeczna i inne cenne pozycje książkowe.
Tutaj także powstawały jego znakomite publikacje, interpretujące wydarzenia w kraju i świecie w świetle zasad społecznej nauki Kościoła.
Zegnamy na obecnej Eucharystii także długoletniego wychowawcę kandydatów do kapłaństwa. Ksiądz Infułat tak polubił seminarium, że z chwilą rezygnacji z funkcji rektora bardzo
chciał w nim pozostać. Chciał pozostać wśród młodych, by dalej
służyć klerykom, a także wychowawcom i profesorom swoim
bogatym doświadczeniem naukowo-dydaktycz- nym. W naszej
wdzięcznej pamięci, w pamięci swoich wychowanków Ksiądz
Infułat pozostaje wzorem umiłowania Boga, Kościoła i
kapłaństwa. Na uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa, 17
grudnia ubiegłego roku, gdy po raz ostatni odprawiał z
alumnami Eucharystię, wyznał, że kapłaństwo było dla niego
wielką życiową przygodą, dla której warto było ponieść wiele
trudów i poświęcić wszystko.
Uczył nas także Ksiądz Rektor w seminarium, że miłość do
kapłaństwa i do Kościoła należy ciągle potwierdzać ofiarą i
poświęceniem. Mawiał często: „kto się nie poświęci, niczego nie
dokona”. Sam był przykładem takiego poświęcenia i pracowitości. Taki nam też zostawił testament, abyśmy dla wartości
wyższych mogli poświęcać wartości niższego rzędu.
Drogi Księże Infułacie! Powiedziałeś kiedyś w homilii do
dzieci i sióstr w Wierzbicach, gdzie tak chętnie bywałeś, że
umarłych należy traktować jak żywych, gdyż oni należą do
Boga, a Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Chcemy
Cię traktować jakbyś nadal żył wśród nas. Pozostajesz wśród
nas żywy nie tylko przez swoje książki i artykuły, ale pozostajesz żywy w duchowej, niewidzialnej, egzystencjalnej łączności z nami. Teraz już nie musisz się o nas lękać. Dziś z tamtej
441

strony widzisz lepiej i dokładniej, jakie mamy prawdziwe intencje. Widzisz lepiej, że chcemy naprawdę to dzieło przez
Ciebie tworzone dalej rozwijać i prowadzić ku wyżynom. Będziemy długo jeszcze zamyślać się nad dziełem Twego życia,
będziemy pytać, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć przez Twoje
życie, jakie wartości chciał nam przybliżyć, do czego chciał nas
zapalić i zobowiązać.
Drogi Księże Infułacie! Na Eucharystii, do której sprawowania przystępujemy, w Twoim imieniu chcę tutaj uroczyście i
serdecznie powitać i pozdrowić obecnego tu JEm Księdza
Kardynała, naszego Metropolitę Wrocławskiego, jego biskupów
pomocniczych, Kapitułę Metropolitalną. Witam w imieniu
Twoim i naszego fakultetu oraz seminarium wszystkich
przybyłych na tę żałobną uroczystość. Ze szczególną czcią
witam w pierwszej kolejności w naszym gronie JEm Najdostojniejszego Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, serdecznego przyjaciela
zmarłego Księdza Infułata, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Nauki.
Eminencjo! Bardzo sobie cenimy obecność Księdza Kardynała i z góry dziękujemy za przewodniczenie tej żałobnej
Eucharystii.
Witam bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli Episkopatu Polski: Ich Ekscelencje ks. bp. Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego, jego biskupa pomocniczego ks. bp. Adama
Dyczkowskiego, oraz ks. bp. Jana Kopca z Opola. Gorącym
powitaniem obejmuję wszystkich przedstawicieli uczelni katolickich i wyższych seminariów duchownych. Najpierw witam bardzo gorąco przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni, z którą zmarły Ksiądz Infułat był
złączony poprzez swoje studia specjalistyczne i wieloletnią
pracę naukowo-dydaktyczną. Witam przedstawicieli tej uczelni w osobach: ks. prof. dr. hab. Stanisława Nagy'ego, który
był i jest bliskim przyjacielem zmarłego Księdza Infułata; ks.
prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka, dziekana Wydziału
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Nauk Społecznych KUL, oraz ks. prof. dr. hab. Janusza Mariańskiego.
Witam przedstawicieli drugiej uczelni, z którą Ksiądz Infułat
był ścisłe związany – przedstawicieli Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, którą reprezentują tu: ks. doc. dr hab.
Łukasz Kamykowski, prodziekan Wydziału Teologicznego, ks.
doc. dr hab. Jan Wal, ks. prof. dr hab. Jan Kowalski i ks. prof. dr
hab. Jan Dudziak.
Słowa serdecznego powitania adresuję do przedstawicieli
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Witam najpierw
rektora tej akademii, ks. prof. dr. hab. Jana Łacha, oraz ks. prof.
dr. hab. Emila Stanulę i panią dr hab. Anielę Dylus.
Serdecznie witam ks. dr. Tadeusza Pikusa, reprezentanta
Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Metropolitalnego
Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Witam
księży reprezentujących wyższe seminaria duchowne: ks. dr.
Alberta Poloczka, rektora WSD Ojców Salwatorianów w Bagnie, ks. dr. Eugeniusza Stencla, wicerektora WSD w Pelplinie,
ks. dr. Andrzeja Szefciwa, wicerektora WSD w Paradyżu, oraz
ks. dr. Adama Kokoszkę, wicerektora WSD w Tarnowie.
Witam gorąco księży prałatów, kolegów kursowych Księdza
Infułata: ks. prałata Krężla i ks. prałata Bulandę z Tarnowa.
Witam przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Teologicznego z
Krakowa, ks. dr. Stefana Dobrzanowskiego. Witam wszystkich
księży dziekanów, wszystkich kapłanów diecezjalnych i
zakonnych tu obecnych. Witam siostry zakonne i wszystkich
tutaj zgromadzonych.
Drogi Księże Infułacie! W tak ukonstytuowanym zgromadzeniu liturgicznym, wśród Twoich przyjaciół, współpracowników, uczniów i wychowanków razem z Tobą stajemy do tego
modlitewnego apelu. Przystępujemy do najświętszej czynności, jaką mamy tu na ziemi. Stajemy do sprawowania Eucharystii, która już tu na ziemi przenosi nas i zanurza w wieczność, która – jak wierzymy – najbardziej pomaga tym, którzy
oczyszczają się, czekając na pełnię zbawienia. Przez Chrystu443

sa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez naszego Pana Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego prosimy dzisiaj pokornie o to,
co głosiłeś tu na ziemi, drogi Księże Infułacie, o to, na co sobie
zasługiwałeś swoją żmudną kapłańską i profesorską pracą.
Prosimy o zbawienie, o zaliczenie Cię w poczet świętych kapłanów w niebie. Niech Chrystus Pan, który w dzisiejszą niedzielę staje przed nami jako ten, kto otwiera oczy; niech Twoje
oczy, zamknięte już na doczesność, otworzy na świat niebieski;
niech otworzy je na pełną prawdę, pełne dobro i piękno. Niech
oczy Twego serca i duszy oglądają w wieczności w blasku
światła wiecznego Boży majestat. Niech się zatem wypełnią na
Tobie słowa psalmisty Pańskiego: „W krainie życia będę widział
Boga”.
Słowo wstępne do Mszy św. w czasie pogrzebu
ks. prof. dr. hab. Józefa Majki, b. rektora PWT i MWSD we Wrocławiu,
archikatedra wrocławska, 21 marca 1993 r.

Przyjaciel człowieka, Kościoła i nauki
Ostatnie pożegnanie odchodzącego z tej ziemi człowieka jako
chrześcijanie przeżywamy zawsze w klimacie serdecznej
modlitwy. Stajemy w pokorze przed Bogiem i prosimy Ojca, dla
którego wszystko żyje, o przyjęcie człowieka z naszej ziemi na
zamieszkanie w nowej ojczyźnie – ojczyźnie, którą nabył dla nas
wszystkich przez mękę krzyżową Syn Boży. W takim też duchu
przeżywamy to liturgiczne, pogrzebowe pożegnanie pana prof.
Michała Masiaka.
Jest przyjęte w naszym obyczaju kościelnym, że w czasie
ostatniego pożegnania składamy świadectwo o zmarłym. Spoglądamy na jego życie i szukamy odpowiedzi na pytanie: co
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Pan Bóg nam chciał przez nie powiedzieć? jakie rysy w żegnanym człowieku Bóg wyrzeźbił dłutem swej łaski?
Czym przeto zadziwił nas pan prof. Michał Masiak? Co nam
Pan Bóg mówił przez jego życie?
Próbuję odpowiedzieć na to pytanie na podstawie trzyletniego doświadczenia, jakie wyniosłem z tego środowiska parafialnego, gdy dane mi było być tu wikariuszem.
Prof. Michał Masiak był mężem głębokiej wiary i żywej
modlitwy. Niemal na każdym kroku tak się właśnie prezentował,
gdy przychodził tu na Najświętszą Ofiarę, gdy siedział przy stole
w gronie osób duchownych czy świeckich. Wyrazem jego
głębokiej wiary i pobożności były Msze Św., które zamawiał
systematycznie za zmarłych.
Prof. Masiak był człowiekiem ogromnie przywiązanym do
Kościoła. Żył Kościołem. Przeżywał jego radości i niepokoje.
Jakże boleśnie przeżywał fakt krytyki papieża Jana Pawła II.
Martwił się naporem w świecie sił antykościelnych i antypapieskich. Przejawem jego wielkiej miłości do Kościoła były jego
autentyczne, wierne przyjaźnie z osobami duchownymi,
biskupami i kapłanami. Wymieńmy tu dla przykładu: kard.
Bolesława Kominka, bp. Andrzeja Wronkę, ks. prałata Eugeniusza Tomaszewskiego, prof. naszego Papieskiego Wydziału
Teologicznego i proboszcza tutejszej parafii, ks. infułata Wacława Szetelnickiego, ks. prałata Pilcha, ks. prof. Norberta Jonka
– by wymienić tylko niektórych.
Trzeci rys, rzeźbiony przez Boga w życiu śp. prof. Michała,
to bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym, szczególnie
chorym i źle się mającym. Iluż ludzi zwracało się do niego o
pomoc jako do farmakologa, lekarza, profesora. Wszystkim
pomagał, na ile tylko mógł. W tym niesieniu pomocy wyczerpywał wszystkie możliwości. I co ważne, czynił to bezinteresownie, bez oglądania się na jakąś rekompensatę, jakiś rewanż.
Rys czwarty – to miłość do nauki, także do teologii. Zachęcał innych i ułatwiał innym drogę awansu po szczeblach drabiny naukowej. To dzięki jego przyjacielskim namowom ks.
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prałat Eugeniusz Tomaszewski zrobił habilitację, a wielu wikariuszy parafii Świętej Rodziny starało się duszpasterstwo
łączyć z uprawianiem dobrej teologii. Był zdania, że dobra
teologia zawsze służy duszpasterstwu. Pamiętam, jak nas do tego
namawiał: ks. Jerzego Rasiaka, mnie i innych kolegów.
Drogi Panie Profesorze Michale, może nam brakowało czasu
na kontynuowanie tych uroczych, miłych, jakże ubogacających
spotkań, jakie prowadziliśmy w tym środowisku w towarzystwie
ks. prałata Eugeniusza Tomaszewskiego. Nie było sposobności
do wielu spotkań, ale towarzyszył nam jeden duch, duch
zatroskania o Kościół, o duchowieństwo.
W imieniu kapłanów średniego pokolenia, którzy przeszli
przez Twoją dobrą szkołę życia, także w imieniu wrocławskiego
środowiska teologicznego żegnam Cię w tej świątyni, do której
tak chętnie przybywałeś, by wielbić Najwyższego Pana, by
czerpać moc do świadectwa apostolskiego.
Zegnam Cię w klimacie najlepszych wspomnień, w klimacie
ogromnej wdzięczności i serdecznej modlitwy. Niech Bóg, który
już tu na ziemi prowadził Cię do siebie i był Twoją najwyższą
wartością – niech Cię przygarnie do ojcowskiego serca. Bądź
ozdobą niebieskiego domu na wieki, tak jak zdobiłeś ten ziemski
dom w czasie swojego bogatego życia. Amen.
Słowo pożegnania na pogrzebie prof. dr. hab. Michała Masiaka, kościół
pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu, 9 grudnia 1993 r.

Wzór kapłańskiej służby i radości
Czcigodny Ojcze Prałacie, stoję przed Twoją trumną jako
przedstawiciel Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, instytucji, z którą byłeś tak blisko
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związany. Od czasu gdy rozstałeś się z naszą wspólnotą seminaryjną w 1980 roku i przybyłeś do Oławy, by być duszpasterzem, upłynęło już kilka lat.
W tym pięknym dolnośląskim mieście każdego roku delegacja naszego seminarium przybywała na Twoje imieniny. Co
roku przywoziliśmy tutaj słowa wdzięczności za to wszystko, co
zostawiłeś w seminarium, pełniąc przez trzynaście lat posługę
ojca duchownego.
Dziś jesteśmy na Twoim pogrzebowym pożegnaniu. Przyjmij, drogi Ojcze, dziś od naszego Seminarium Duchownego,
które tak bardzo kochałeś, o które tak bardzo się troszczyłeś –
przyjmij naszą wdzięczność, którą dzisiaj zamieniamy na modlitwę za Twoją kapłańską duszę.
Pozwól, drogi Ojcze, że na Twoim pożegnaniu przywołam na
pamięć dzień 11 listopada 1967 roku. Była to niedziela. Byłem
wówczas klerykiem piątego roku. Prowadziłeś wtedy swój
pierwszy Dzień skupienia w seminarium jako ojciec duchowny.
Był on poświęcony tajemnicy kapłaństwa. W swoich notatkach
zapisałem sobie tego dnia trzy myśli: „Kapłan powinien być
człowiekiem pogody i radości; kapłan winien stawać się ciągle
domem dla drugich; kto chce zapalać innych, sam musi płonąć”.
Słowa te nie okazały się puste w Twoich ustach. Takim byłeś
kapłanem: radosnym i służebnym. Bardzo Ci za to dziękujemy!
Drogi Ojcze! W imieniu seminarium i Twoich wychowanków dziękuję Ci za wszystko. Dziękujemy Bogu za Ciebie, za to
wszystko, co Bóg nam przez Ciebie podarował.
Prosimy kornie Ojca wszelkiego życia o światłość wieczną w
niebie. Prosimy, aby Cię przyjął na wieczne zamieszkanie do
siebie.
Słowo pożegnania na pogrzebie ks. prałata Jana Janowskiego, Oława,
3 marca 1994 r.
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W hołdzie gorliwemu duszpasterzowi
Pragnę złożyć na tym liturgicznym ostatnim pożegnaniu
krótkie świadectwo o zmarłym śp. ks. prałacie Dionizym Baranie. Składam je z podwójnego tytułu: pierwszy wynika z faktu,
że pochodzę z tej samej, co zmarły ks. Prałat, maryjnej ziemi
leżajskiej. Wychowałem się przy tym samym sanktuarium Matki
Bożej Leżajskiej. Tam też otrzymałem, chociaż w innym czasie,
powołanie kapłańskie.
Drugi tytuł mego świadectwa to ten, że jestem na tym pogrzebie jako przedstawiciel Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego i Papieskiego Fakultetu Teologicznego
we Wrocławiu. Chcę w tej chwili publicznie wyznać, że zmarły
Ksiądz Prałat był wielkim przyjacielem naszego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu. 0
Chcę wyznać, iż bardzo się cieszyłem i chlubiłem tym, że
dane mi było jeszcze w seminarium poznać ks. Prałata i doświadczyć jego talentu duszpasterskiego, przechodzić do kapłaństwa przez jego parafię. Po mnie przychodzili tu inni.
Wszyscy tu uczyli się bardzo dużo. Można przeto powiedzieć, że
ks. Prałat był nie tylko waszym duszpasterzem, ale także
wychowawcą kleryków. Wychowawcami alumnów są bowiem
nie tylko księża przełożeni pracujący w seminarium, ale wszyscy
proboszczowie, u których klerycy przebywają. Właśnie takim
proboszczem, który miał duży udział w formowaniu przyszłych
kapłanów, był zmarły ks. prałat Dionizy Baran.
Chcę jeszcze dodać, że ks. Prałat wspierał także bardzo
ofiarnie seminarium w dziedzinie materialnej. Fundował biednym klerykom liczne stypendia. Wraz z innymi czołowymi kapłanami naszej archidiecezji dbał o to, by seminarium nie wpadło w kryzys finansowany. Z tych wszystkich powodów uważamy ks. prałata Dionizego Barana za wielkiego przyjaciela
i dobrodzieja naszego seminarium. Dlatego nasza wspólnota
na wiadomość o jego śmierci łączy się z wami, siostry i bra448

cia, w kornej modlitwie, by Pan Wieczności umieścił ks. Prałata
w gronie świętych kapłanów w swoim królestwie na wieczne
zamieszkanie.
Słowo na pogrzebie ks. prałata Dionizego Barana, proboszcza parafii pw.
św. Stanisława i Wacława w Świdnicy, 29 stycznia 1995 r.

Żegnaj, bogobojna matko
W zimowy, sobotni dzień, w uroczystość Ofiarowania Pańskiego żegnamy na ziemi cmentarnej matkę rodziny chrześcijańskiej, śp. Zofię Witek. Pożegnanie matki jest zawsze trudne.
Jest trudne szczególnie dla dzieci, które zostają na ziemi. Z
matką związane jest szczególnie nasze dzieciństwo i młodość.
Nasze najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa związane są z
osobą matki. To ona brała nas na kolana, karmiła piersią, uczyła
mówienia, modlitwy. To ona pierwsza się do nas uśmiechała i
pierwsza się martwiła, gdy coś się z nami złego stało. To matka
słowu „kocham”nadaje na ziemi najpełniejszą treść. Dlatego
pożegnanie matki jest tak trudne i bolesne. Stąd też obecnym tu
synom i najbliższej rodzinie składamy słowa głębokiego
współczucia, słowa braterskiego pocieszenia. Jesteśmy, drodzy,
z wami w tej bolesnej chwili ostatniego pożegnania waszej
mamy. Wraz z wami budzimy wiarę, że mama nie odchodzi w
nicość, i jako wspólnota ludzi wierzących polecamy ją
miłosiernemu Bogu. Wierzymy, że Bóg przyjmie ją do
niebieskiego domu. Zegnana dziś przez nas matka była osobą
bogobojną, jej życie było wypełnione modlitwą, dobrymi
uczynkami, ale także cichym cierpieniem. Wierzymy, że Bóg
umieści ją w tym najwspanialszym świecie, gdzie nie ma wojen,
gdzie ludzie nie cierpią, nie chorują, gdzie trwa szczęście
płynące z obecności Boga.
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Droga Mamo Zofio, żegnamy Cię dziś z wdzięcznością za to,
że byłaś z nami. Zegnają Cię wspaniałe dzieci, wnuki, prawnuki.
Dziękujemy Bogu i Tobie za dobro, które wypełniałaś tu na
ziemi tak wobec Twoich dzieci, Twojej rodziny, jak i osób z
którymi żyłaś.
Modlimy się także, żeby Bóg wybielił wszystkie cienie Twego życia, żeby Cię umieścił blisko siebie w niebie. Spoczywaj w
pokoju!
Słowo pożegnania na pogrzebie śp. Zofii Witek,
cmentarz Osobowicki we Wrocławiu, 2 lutego 1996 r.

Vir cogitans, diligens et patiens
Pragnę wypowiedzieć słowo pożegnania ks. prof. Stanisława
Mierzwy w imieniu wszystkich jego uczniów i wychowanków
oraz w imieniu naszego środowiska teologicznego. Myślę, że w
życiu zmarłego ks. Profesora wypełnił się antropologiczny
tryptyk: myślę, więc jestem; kocham, więc jestem; cierpię, więc
jestem.
„Myślę, więc jestem”. Słowa te wypowiedział na progu
czasów nowożytnych Kartezjusz. Zachwycił się nimi jego następca, Błażej Pascal, który mawiał, że człowiek ma wielką
przewagę nad światem. Świat miażdży człowieka swoją potęgą,
a jednak człowiek go przewyższa, bo świat nie wie, że kogoś
miażdży, człowiek zaś wie, że jest miażdżony. Cała zatem
wielkość człowieka, powiada Pascal, polega na myśleniu.
Ks. prof. Mierzwa był kapłanem rzetelnego, odpowiedzialnego, teologicznego myślenia. Dobrze przygotowany w teologii
w europejskich uczelniach, przekazywał studentom wie
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dzę z zakresu teologii dogmatycznej jako profesor naszego
seminarium. Należał do najbardziej oczytanych profesorów na
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Posiadał bardzo szeroką
wiedzę teologiczną. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiedzę tę
ciągle uaktualniał. Jego praca profesorska w naszym seminarium
przypadła na lata II Soboru Watykańskiego. Gdy sobór ogłosił
nową teologię, ks. prof. Mierzwa odłożył skrypty, jakie
wcześniej napisał, i zaczął pisać nowe. Pisał je w duchu nowej,
posoborowej teologii. Zafascynowały go prace teologów
soborowych. Można powiedzieć, że tu we Wrocławiu dzięki ks.
prof. Mierzwie mieliśmy bardzo aktualną, soborową teologię.
Ks. prof. Mierzwa był więc głębokim myślicielem, teologiem
erudytą. Można go rzeczywiście nazwać teologiem
odpowiedzialnego myślenia.
„Kocham, więc jestem”. Te słowa także znamionowały
żegnanego dziś przez nas ks. Profesora. Na wykładach z dogmatyki doświadczaliśmy, iż ks. prof. Mierzwa był człowiekiem
głębokiej miłości. O tajemnicy Boga wypowiadał się z wielką
pokorą i miłością. Zmarły Teolog żywił wielką miłość do
Kościoła. Kościół był dla niego Matką. O tej Matce Profesor
mówił z wielką czcią. Ta miłość do Boga i Kościoła rozszerzała
się na każdego człowieka, na każdego studenta, kleryka. Dla
niego zawsze ważny był człowiek. W ocenie kleryków kierował
się obiektywizmem, sprawiedliwością i miłością. Wielka kultura
ducha, delikatność, zatroskanie o człowieka ujawniały się także
u ks. Profesora w czasie jego pracy w Sądzie Metropolitalnym.
Rzeczywiście słowa: „kocham, więc jestem”, znajdowały
pokrycie w postawie ks. Profesora.
I trzeci człon wspomnianego tryptyku: „cierpię, więc jestem”, ujawnił się w życiu naszego zmarłego Mistrza. Ks. Profesor był człowiekiem cierpienia. Było najpierw sporo cierpienia duchowego, moralnego, doznawanego od przedstawicieli reżimu komunistycznego. Pod koniec życia doszło cierpienie fizyczne. Ks. prof. Mierzwa cierpiał cicho, bez narzekania, w pogodnym nastawieniu. Nie obnosił się ze swoimi
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chorobami. Był zawsze skromny, cichy, pogodny, gotowy do
niesienia pomocy. Takim zachowamy go w pamięci.
Nasz drogi Księże Profesorze! Trzeba się nam dziś z Tobą
pożegnać. Trudno nam to przychodzi, ale musimy to uczynić.
Żegnamy Cię więc z wielką wdzięcznością i miłością. Na tej
Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za Ciebie, za to, że byłeś, za to,
że byłeś właśnie taki. W godzinie żegnania się z Tobą dziękujemy Ci za wszystko, kim byłeś dla nas. Dziękujemy za przykład kapłańskiego i profesorskiego życia. U Twej trumny składamy dar kornej modlitwy, prosząc Pana czasu i wieczności, aby
przydzielił Ci godne mieszkanie w domu niebieskim. Spoczywaj
w pokoju!
Słowo pożegnania śp. ks. prof. Stanisława Mierzwy,
archikatedra wrocławska, 18 stycznia 1997 r.

Ostatnie pożegnanie matki
W ostatni wtorek, gdy Jan Paweł II żegnał się z nami na
lotnisku w Krakowie, powiedział do nas między innymi, że
chwile pożegnania są zawsze trudne. Są takie pożegnania, po
których następują ponowne spotkania. Jednakże wśród ziemskich pożegnań jest takie, które nazywamy ostatnim. I to pożegnanie jest bardzo trudne. Pożegnanie ostatnie – to pożegnanie
osoby zmarłej. Jest ono szczególnie trudne dla osób, które były
złączone'z żegnaną osobą więzami miłości, więzami wspólnego
dobrego życia.
Szczególnie trudne jest pożegnanie matki. Matka bowiem to
ktoś, kto jest najbliższy człowiekowi. Matka jest zwykle
najbliższym i najwierniejszym przyjacielem. Szczególnie trudne jest pożegnanie matki kapłana. Kapłan bowiem to ktoś, kto
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nie zakłada własnej rodziny, ktoś, kto kocha matkę niepodzielnym sercem. Gdy umiera matka czy ojciec, tracimy tu na ziemi
rodzinny dom, tracimy jakieś oparcie. Zabieramy ten rodzinny
dom do naszego serca i przez całe życie nosimy o nim wspomnienia. Traktujemy je jako wielką świętość i wielki skarb,
właśnie wspomnienia z lat naszego dzieciństwa, wspomnienia,
w których są obecni nasi rodzice, szczególnie nasza mama.
Oto przeżywamy pożegnanie mamy kapłana, śp. Marianny
Jaroszek. Jest to pożegnanie szczególnie trudne dla syna kapłana, dla waszego księdza proboszcza. Wszyscy dzielimy ból
księdza proboszcza. Chcę w tej chwili wyrazić słowa głębokich
kondolencji i serdecznego współczucia waszemu księdzu
proboszczowi w imieniu wspólnoty akademickiej Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wasz ksiądz proboszcz należy także do naszej wspólnoty akademickiej, jako że
jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszej papieskiej
uczelni we Wrocławiu.
Drogi pogrążony w bólu Księże Proboszczu, jesteśmy z Tobą
w tej bardzo trudnej dla Ciebie chwili pożegnania Twojej Mamy.
Ludzie mówią, że ból dzielony staje się połową bólu, a radość
dzielona staje się podwójną radością. Przyjmij od nas
zapewnienie o naszej jedności z Tobą. Modlimy się wraz z Tobą
o życie wieczne dla Twojej Mamy. Wyrażamy wielką nadzieję,
że Twoja bogobojna Mama znajdzie w domu niebieskim godne
mieszkanie.
Droga Mamo, żegnamy Cię na naszej ziemi ze słowami
wdzięczności i modlitwy. Dziękujemy Ci za wszystko, co Bóg
przez Ciebie przekazał ludziom. Modlimy się, aby Bóg w swoim
nieskończonym miłosierdziu przyjął Cię do siebie na wieczne
zamieszkanie. Spoczywaj w pokoju!
Stowo pożegnania śp. Marianny Jaroszek, matki ks. dr. Zygmunta Jaroszka,
Wrocław, par. pw. Miłosierdzia Bożego, 15 czerwca 1997 r.
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Najtrudniejsze rozstanie
Zegnaj, kochana Mamo!
Dobiega końca Msza św. pogrzebowa, sprawowana w bazylice leżajskiej, w miejscu szczególnie drogim naszej zmarłej
Mamie. W żałobnej Eucharystii dziękowaliśmy wspólnie Panu
Bogu za życie ziemskie naszej Mamy, które dobiegło końca.
Prosiliśmy o przebaczenie win, o oczyszczenie i przyjęcie jej na
wieczne zamieszkanie w domu niebieskim. U kresu żałobnej
liturgii przychodzi chwila wyrażenia wdzięczności ludziom. W
imieniu żegnanej dziś Mamy i całej naszej rodziny pragnę
wypowiedzieć słowo wdzięczności wobec wszystkich
uczestników tej liturgii pogrzebowej. Bardzo serdeczne dziękuję
Jego Ekscelencji Ojcu Biskupowi Józefowi Pazdurowi za
przybycie z tak daleka na ten pogrzeb, za przewodniczenie Mszy
św. i wygłoszenie homilii pogrzebowej. Przed czternastoma laty
był Ojciec Biskup na pogrzebie Taty. Dzisiaj jest z nami na
pogrzebie Mamy. Nie zasłużyliśmy na takie wyróżnienie.
Kochany Ojcze Biskupie, z serca dziękuję za tyle dobra
otrzymanego od Księdza Biskupa od dawnych lat seminaryjnych
aż do dziś.
Słowa serdecznej podzięki składam Jego Ekscelencji ks.
biskupowi Stefanowi Moskwie z Przemyśla. Ekscelencjo, dziękuję za przybycie, za Mszę Św., za modlitwę. Dziękuję za tak
życzliwe i dobre słowa pod adresem mojej Mamy i moim.
Bardzo dziękuję ks. infułatowi Stanisławowi Zygarowiczowi z Przemyśla. Księże Infułacie, dziękuję za trud przyjazdu i
udział w pogrzebie. Słowa serdecznej podzięki wyrażam ks.
infułatowi Władysławowi Bochnakowi, wikariuszowi generalnemu diecezji legnickiej. Dziękuję za przyjazd z tak daleka,
dziękuję za wypowiedziane przed chwilą słowa. Jestem wielkim
dłużnikiem ks. Infułata.
Proszę pozwolić, że po księżach biskupach i księżach infułatach podziękuję tym, którzy przyjechali z archidiecezji wro454

cławskiej i diecezji legnickiej. Jechali prawie całą noc i jeszcze
kawałek dnia. Złożyli ofiarę dużego zmęczenia i niewygód
dalekiej podróży. Dziękuję przedstawicielom Metropolitalnego
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, z księdzem
rektorem dr. Marianem Biskupem na czele. Księdzu Rektorowi
dziękuję raz jeszcze bardzo serdecznie za wygłoszenie dwóch
homilii żałobnych w kościele filialnym w Hucisku, w miejscu
zamieszkania naszej Mamy. Dziękuję przedstawicielom Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Podziękowania
składam na ręce ks. prof. Józefa Patera, prorektora Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, i ks. prof. Józefa
Swastka. Księdzu Prorektorowi dziękuję za słowa, które przed
chwilą do nas wypowiedział. Dziękuję kolegom kursowym,
którzy się także natrudzili, by stawić się na tę pogrzebową
modlitwę – a przyjechali z dalekiego Bolesławca, Ścinawy,
Niwy, Krosnowic – z okolic Kłodzka. Drodzy Koledzy, serdecznie wam dziękuję za tę solidarność w modlitwie. Dziękuję
księżom z dekanatu leżajskiego, z ks. dziekanem, prof. dr. hab.
Władysławem Głową na czele. Dziękuję pozostałym, innym
obecnym tu kapłanom z archidiecezji przemyskiej.
Osobliwe podziękowania kieruję pod adresem ojców bernardynów. Składam je na ręce o. Leopolda Soszki, proboszcza
tutejszej parafii. Dziękuję za opiekę duszpasterską nad zmarłą
Mamą. Serdecznie dziękuję o. Aniołowi, który Mamę przyjmował do Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Dziękuję raz jeszcze o. Marianowi, sprawującemu opiekę duszpasterską nad
Huciskiem. Dziękuję za troskę o moją Mamę.
Serdeczne podziękowania składam siostrom zakonnym,
zwłaszcza tym, które przybyły z bardzo daleka: z archidiecezji
wrocławskiej i z innych stron Polski. Z Dolnego Śląska przyjechały siostry jadwiżanki, elżbietanki, salezjanki, józefitki,
siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Dziękuję siostrom franciszkankom Rodziny Maryi, do których należą moje dwie rodzone
siostry. Dziękuję za trud przybycia i za modlitwy. Dziękuję
siostrom kanoniczkom Ducha Świętego. Dziękuję nowicjusz455

kom z tego zgromadzenia. Dziękuję wszystkim innym siostrom
tu obecnym.
Słowa wdzięczności składam klerykom Metropolitalnego
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Dziękuję
braciom nowicjuszom, służbie liturgicznej. Dziękuję panu
organiście, panu mistrzowi Romanowi Chorzępie, który interesował się zdrowiem naszej Mamy i któremu dziś wypadło grać
na jej pogrzebie. Dziękuję braciom posługującym w zakrystii i
panu kościelnemu. Bardzo dziękuję siostrom bernardynkom,
pracującym w kuchni za przygotowanie posiłku dla gości
przybyłych z daleka.
Dziękuję raz jeszcze mieszkańcom Huciska, którzy tu są,
dziękuję sąsiadom z Siuzdaków za pomoc okazywaną Mamie i
mojej siostrze. Dziękuję koleżankom i kolegom z leżajskiego
liceum, którzy są tu obecni. Dziękuję mieszkańcom Leżajska –
wszystkim, którzy przybyli na tę pożegnalną modlitwę.
Na koniec proszę mi pozwolić podziękować naszej Mamie.
Być może, że jej już niepotrzebne są te podziękowania, ale
raczej nasza wdzięczna pamięć modlitewna przed Bogiem.
Jednakże chcemy się wywiązać z naszego długu, który zaciągnęliśmy wobec Mamy. Kochana Mamo, dziękujemy Ci za
wychowanie. Dziękujemy tu, przed Matką Bożą Leżajską, na
tym szczególnym miejscu, na które nas przyprowadzałaś od
wczesnego dzieciństwa. Dziękujemy za Twoją bezgraniczną
miłość. Wszystkich nas równo kochałaś. Dziękujemy za przykład żywej wiary, za przykład ufnej modlitwy. Dziękujemy za
dar cierpienia, które ofiarowałaś także jako zadośćuczynienie za
nasze grzechy. Kilka dni przed śmiercią, gdy byłem przy Tobie z
siostrą Zosią, gdy już tak bardzo cierpiałaś, wypowiedziałaś
modlitwę: „Panie Jezu! To za moje grzechy, za grzechy moich
dzieci, za grzechy wszystkich, którzy Cię obrażają”.
Mamo, dziękujemy za Twoją modlitwę za nas, za troskę
o naszą wiarę, o naszą miłość do Pana Boga, do Kościoła, do
Matki Najświętszej, do każdego człowieka. Osobiście, jako
kapłan, Twój syn, dziękuję, że wyprosiłaś mi powołanie ka456

płańskie – w tej bazylice, przed Matką Bożą Pocieszenia. Dziękuję za Twoją modlitwę, która towarzyszyła mi w kapłańskim
życiu. Dziękuję za Twoje mądre wskazówki, upomnienia i zachęty. Kiedyś, pewnego wieczoru, gdy później wróciłem do
domu – czekałaś na mnie i zapytałaś: „Gdzie tak długo byłeś?
Uważaj, bo szatan wszystkich kusi do złego!”.
Kochana Mamo, na Twoim pogrzebie chcę wspomnieć także
chwilę sprzed kilku miesięcy, gdy przy kolejnych odwiedzinach
rodzinnego domu powiedziałaś do mnie: „Ignaś, ja już wnet
odejdę, umrze ci matka ziemska, ale nie będziesz sierotą. ..
Pozostanie ci Matka Boża, która ci nigdy nie umrze”. Mamo
kochana, dziękujemy Bogu za Ciebie. Dziękujemy za to, że nie
dbałaś o siebie, ale o nas. Kiedyś tu, przed cudownym obrazem
Matki Bożej Leżajskiej pomyślałem sobie, gdy prosiłem o
zdrowie i przedłużenie Ci życia: „Maryjo, jaka Ty musisz być
dobra, skoro nasza Mama jest taka dobra”.
Mamo, przychodzi chwila ziemskiego rozstania, pożegnania.
Mamo, dziękujemy Ci za wszystko. Prosimy pokornie o miejsce
dla Ciebie w zaciszu nieba. Wierzymy, że Bóg pozwoli Ci
powitać nas kiedyś, gdy przybędziemy do portu, do brzegu
wieczności, na którym Ty już stanęłaś. Spoczywaj w pokoju! Do
zobaczenia w domu Ojca, w wieczności!
(po tych słowach nastąpiło ucałowanie trumny)
Słowo końcowe na pogrzebie śp. Anieli Dec, Leżajsk,
bazylika Ojców Bernardynów, 8 listopada 2001 r., godz. 13.00
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VII. HOMILIE RÓŻNE
A. Homilie dożynkowe

Dziękujcie Panu, bo jest dobry
Pwt 8,7-18; Łk 17,11-19

1. Dożynki – święto wdzięczności
Utrwala się w naszym kraju piękna tradycja urządzania dożynek. Odbywają się na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim
i gminnym. Zwykle mają charakter religijny i są połączone ze
sprawowaniem Eucharystii, w czasie której dziękujemy Bogu za
plony ziemi. W dzisiejszą niedzielę chcemy w tej parafii, w tym
kościele wyrazić Bogu w sposób szczególny naszą wdzięczność
za tegoroczne zbiory, za płody zebrane z naszej ziemi.
Wiemy, że zawsze najwięcej zależy od Pana Boga, od Jego
błogosławieństwa, od Jego łaskawości. On kieruje losami tego
świata. To On daje deszcz i ładną pogodę. „On sprawia, że
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz
– jak mówił Chrystus – na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”
(Mt 5,45). Bóg jest głównym Gospodarzem świata, ziemi, na
której pracujemy. On sprawia, że ziemia wydaje plony. Wiedząc
o tym, kierujemy ku Niemu naszą wdzięczność. Dziękujemy za
nowy chleb, za wszystko, co zebraliśmy z naszych pól.
Do tej wdzięczności wzywa nas dzisiejsza ewangelia, opowiadająca o tym, jak to jeden z dziesięciu uzdrowionych trędowatych wrócił do Chrystusa, by podziękować Mu za doznane
dobro.
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Przy okazji dzisiejszej uroczystości zwróćmy uwagę na
ważność pracy rolniczej i na potrzebę miłowania ziemi, która
jest naszą karmicielką.
2. Wartość pracy rolnika
Praca nad uprawą ziemi, praca rolnicza jest jednym z najstarszych zawodów, jest szczególnym powołaniem człowieka.
Pierwsi ludzie już na początku otrzymali od Boga zlecenie:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i
uczynili ją sobie poddaną” (Rdz ł,28a). Bez uprawy ziemi nie
byłoby możliwe życie biologiczne na naszej planecie. Ziemię
trzeba uprawiać. Ona jest naszą karmicielką. Jest naszą matką,
która nas żywi, żywi zwierzęta i rośliny. Nie wystarczy budować
domy. Nie wystarczy nastawiać fabryk i zakładów pracy. Nie
wystarczy produkcja przemysłowa. Potrzebna jest praca rolnika,
praca nad produkcją żywności. A żywność bierze się z ziemi.
Ziemia jest naszym naturalnym skarbem, najważniejszym
dobrem. Trzeba ją tylko uprawiać, odchwaszczać, spulchniać,
użyźniać nawozem, aby wydała plon. Zauważmy, że mogą się
skończyć zapasy surowców mineralnych: pokłady węgla, rudy,
miedzi, siarki, ropy naftowej, metali szlachetnych, a ziemia
pozostanie zawsze jako skarb, jako nasza żywicielka. Jej
płodność się nie wyczerpie. Potrzebna jest tylko praca człowieka
nad jej uprawą.
Był czas, kiedy pogardzano pracą rolnika. Wyzywano rolników od kułaków, burżujów. Gnębiono rolnika podatkami,
niekorzystnymi kredytami, wysokimi cenami maszyn, nawozów
sztucznych, niskimi cenami produktów rolnych. Dlatego
mnóstwo ludzi uciekało z wiosek, rzucało gospodarstwa, by
szukać łatwiejszego chleba, łatwiejszego życia w miastach.
Wielu opuszczało nasz kraj, by szukać łatwiejszego chleba
zagranicą. Zła polityka rolna państwa powodowała, że w kraju brakowało żywności. Był czas, kiedy musieliśmy importować żywność z zagranicy. Polska, która kiedyś w historii dzieliła się chlebem z innymi narodami, musiała wyciągać ręce po
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chleb do innych krajów. Działo się to wskutek pogardzania i
lekceważenia pracy na roli. Był to fatalny błąd. Niestety, po
upadku systemu komunistycznego i wprowadzeniu gospodarki
wolnorynkowej rolnictwo dotąd nie doczekało się promocji.
Rolnicy zapłacili najwięcej za przeprowadzone reformy.
Zmalała produkcja rolna. Rolnicy zrezygnowali z hodowli, z
produkcji rolnej, gdyż działalność taka okazała się nierentowna.
Koszty produkcji żywności zaczęły przekraczać ceny skupu tej
żywności. W dodatku w wielu przypadkach nie można sprzedać
wyprodukowanej żywości.
Drodzy bracia i siostry, musimy ten trudny czas przetrzymać.
Nie wolno zapomnieć, że praca rolnika jest szczególnie ważna.
Jest to praca dla chleba, dla życia. Chleb nam się nigdy nie
przykrzy. Chleb jest tak ważny, jak ważne jest życie. Chrystus
kazał nam prosić o chleb: „Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”.
3. Nasze zadania wobec rolnictwa
a. Wdzięczność wobec rolników
Naszym pierwszym zobowiązaniem wobec ludzi pracujących
na roli jest wdzięczność. Dlatego też na dzisiejszej uroczystości
dożynkowej wyrażamy wdzięczność nie tylko Panu Bogu, ale
mówimy także wielkie „dziękuję” , głośne „dziękuję” naszym
rolnikom, ludziom, którzy się trudzili nad tym, aby zapewnić
nam nowy chleb. Wiemy, jak absorbująca i ciężka jest praca
rolnika. To nie tylko osiem godzin jak w biurze czy w fabryce.
W niektórych okresach roku rolnik pracuje od świtu do nocy.
Dlatego wyrażamy ludziom ziemi, ludziom pracy rolniczej,
naszą wdzięczność.
Drodzy tu obecni rolnicy, przyjmijcie od nas dziś nasze
podziękowanie za wasz trud, za wasze poświęcenie. Was dzisiaj
w szczególny sposób polecamy w opiekę dobremu Bogu.
Mówimy wam dzisiaj: nie na próżno się trudzicie. Naród jest
wam wdzięczny za waszą troskę o chleb powszedni.
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b. Odnowienie miłości do ziemi
Święto dożynek winno wzbudzić w nas większą cześć do
ziemi, która nas karmi, i do ludzi pracujących na roli. Mamy w
dziejach piękne przykłady miłowania ziemi i pracy rolnika.
Przypomnijmy scenę z powieści Reymonta Chłopi, przypomnijmy ostatnie chwile życia Macieja Boryny, bohatera powieści. Stary Boryna, który całe życie poświęcił ziemi, leży na
śmiertelnym łożu. W pewnym momencie zrywa się. Wychodzi z
domu i udaje się na pole, na rolę. Po co? Aby siać! Nabiera w
podołek ziemi i rusza na zagon. Imituje najważniejszą czynność
rolnika, zasiew ziarna. Przy tej czynności kończy życie.
Przekazuje jakby swój życiowy testament: trzeba siać; trzeba
siać dla chleba, dla życia. Jesteśmy wdzięczni Reymontowi za
ten piękny obraz, w którym jest wyrażona prawda o ogromnej
miłości polskiego chłopa do ziemi.
Siostry i bracia, kochajmy naszą ziemię. Ona jest podstawą
naszej suwerenności i niepodległości. Do dziś mówimy: „tyle
suwerenności, ile własności”. Ludzie przywiązani do ziemi byli
najlepszymi obrońcami naszej narodowej niepodległości. Dlatego mówi się o chłopach, że oni „żywią i bronią”.
Szanujmy pracę rolnika. Nie śmiejmy się z ludzi pracujących
na roli. Nie pogardzajmy ludźmi rolniczego trudu. Spodziewamy
się, że nasze rolnictwo w demokratycznych przeobrażeniach
gospodarczych będzie otaczane szacunkiem i pomocą, bo na to
zasługuje. Musimy wytrwać. Nie zniechęcajmy się
niepowodzeniami i atakami na rolników. Mówią mądrzy ludzie:
„czego nie można zmienić, to trzeba przetrzymać”, a więc
kochajmy ziemię i pracę nad jej uprawą, aby wydała nam plony.
Siostry i bracia, niech dobry Bóg, główny gospodarz i rolnik naszej ziemi, przyjmie dziś w tej Eucharystii naszą wdzięczność za to, co pozwolił nam zebrać tego roku z naszych pól,
niech obudzi w was większy szacunek do ziemi, do przyrody,
do całego stworzenia. Niech błogosławi ludziom trudniącym
się na roli. Niech wynagrodzi wszystkim tym, którzy wykona461

li i przynieśli pod ten kościół te piękne wieńce żniwne. Niech
naszemu Bogu będzie chwała i wdzięczność, a wam wszystkim
tu zgromadzonym niech będzie udzielona z niebios łaska
zdrowia, pokoju i radości. Amen.
Czernica, 13 września 1992 r.; Jerzmanki k. Zgorzelca, 17 września 1995 r.

We wdzięcznym hołdzie Bogu za nowe plony ziemi
Pwt 8,7-18; 1 Tm 6,6-11.17-19; Łk 12,15-21

1. Czas wdzięczności
Przeżywamy ostatnią niedzielę sierpnia. Dobiegają powoli
końca tegoroczne wakacje i zarazem tegoroczne lato. Już w tym
tygodniu dzieci i uczniowie szkól średnich powrócą do szkoły.
Zakończyły się już także tegoroczne żniwa. Rolnicy zebrali z pól
nowy chleb. Wkrótce zbiorą z naszych pól pozostałe owoce
ziemi: ziemniaki, buraki, kapustę, a także owoce z drzew.
Istnieje w naszym kraju – i nie tylko – piękna tradycja
wspólnego dziękowania Panu Bogu za płody ziemi w czasie tzw.
dożynek. Są one urządzane na szczeblu ogólnopolskim,
diecezjalnym i parafialnym, wojewódzkim, powiatowym i
gminnym.
Oto w dzisiejszą niedzielę tu u was przeżywamy dożynki
gminne. Na obecnej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne zbiory, za płody ziemi.
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Przed chwilą wysłuchaliśmy słowa Bożego, które zawiera
ważne przesłanie na dzisiejszą okoliczność, uroczystość dożynkową. Możemy w nim zauważyć dwie główne myśli: że Bóg
jest głównym gospodarzem tego świata i obdarza nas różnymi
łaskami, w tym także płodami ziemi, oraz że w naszym
zatroskaniu o dobra tego świata powinniśmy się wystrzegać
chciwości.
2. Bóg dawcą życia i płodów ziemi
Bóg nam dziś przypomina, że ziemia, na której żyjemy, że ten
świat, w którym jesteśmy – to jest Jego dom. On jest głównym
Gospodarzem nie tylko nieba, ale również ziemi. To On udziela
swego błogosławieństwa człowiekowi w jego pracy. To On
sprawia, że ziemia wydaje plony, którymi się żywią zwierzęta i
ludzie. Nie wolno zapomnieć, że najwięcej zależy od Pana Boga,
od Jego błogosławieństwa, od Jego łaskawości.
Pan Bóg już w czasach Starego Testamentu przestrzegał ludzi
przed pychą i brakiem wdzięczności. W dzisiejszym pierwszym
czytaniu słyszeliśmy słowa: „Najesz się, nasycisz i będziesz
błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał.
Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc
przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj
daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i
w nich zamieszkasz; gdy ci się rozmnoży bydło i owce,
obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra –
niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu
twoim [...]. Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc
moich rąk zdobyły mi to bogactwom Pamiętaj o Panu, Bogu
twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby
wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim
przodkom” (Pwt 8,10-14.17-18).
Przyjmujemy w pokorze i z wdzięcznością to Boże przypomnienie i upomnienie i przed Jego majestatem wyrażamy
dzisiaj naszą wdzięczność za dary ziemi, która jest naszą kar-
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micielką. Wszystkie plony ziemi są owocem Bożego błogosławieństwa.
Wyrażamy też wdzięczność naszym rolnikom, którzy uprawiają ziemię. Zauważmy, że praca nad uprawą ziemi, praca
rolnicza, jest z pewnością najstarszym zawodem na ziemi. Bez
uprawy ziemi nie byłoby możliwe życie biologiczne. W tej pracy
nad zdobywaniem płodów życia powinniśmy zawsze spoglądać
w stronę Boga, wiedząc, że On nam daje pokarm w każdym
czasie.
Naszą wdzięczność Panu Bogu za dary ziemi pięknie wyrażają słowa dzisiejszego psalmu responsoryjnego: „Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci
chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami
sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi” (Ps 67,4-5).
3. Przestroga przed grzeszną chciwością
Drodzy rolnicy, siostry i bracia w Chrystusie, dziś Bóg także
nas przestrzega, abyśmy pracując na ziemi, wystrzegali się
pazerności i chciwości. Wyraźnie mówi o tym św. Paweł: „A ci,
którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w
liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi
w zgubie i zatraceniu. [...] Za nimi to uganiając się, niektórzy
zabłąkali się z dala od wiary i sobie samym zadali wiele
cierpień” (1 Tm 6,9-10).
Także Chrystus kieruje do nas słowa przestrogi: „Uważajcie i
strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia” (Łk 12,15). Jezus tę przestrogę ilustruje przypowieścią o
zamożnym człowieku, któremu dobrze obrodziło pole. Zastanawiał się on: co począć? Podjął zamiar wyburzenia starych,
małych spichlerzy i wybudowania nowych, większych.
0 tym, że chciał to uczynić tylko dla siebie, nie mając zamiaru
podzielić się z innymi – świadczą jego końcowe słowa: „Masz
wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz,
pij używaj” (Łk 12,19). Taka postawa pełna cwaniactwa, ego464

izmu i pewności siebie nie spodobała się Panu Bogu. Dlatego
usłyszał słowa: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy
od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” (Łk
12,20).
Jezus dodaje do przypowieści słowa: „Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”
(Łk 12,21).
Mamy więc podane wskazówki, jak leczyć się z choroby
chciwości, choroby na wyłączną przyziemność. Trzeba stawać
się bogatym u Boga. Zauważmy jednak, że w powyższych słowach nie kryje się potępienie bogactwa, pogarda dla zabiegów o
wytwarzanie dóbr doczesnych, troski o wzrost gospodarczy, o
pomyślność doczesną. Jezus przestrzega w Ewangelii jedynie
przed gromadzeniem dóbr dla siebie, z zapomnieniem
0 drugich, o potrzebie dzielenia się z tymi, którzy nie mają: „Tak
dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest
bogaty u Boga” (Łk 12,21).
Kończąc naszą homilijną refleksję, zachęcamy się do
wdzięcznej modlitwy za tegoroczne plony i kierujemy także
prośbę do niebieskiego Gospodarza i Darczyńcy, aby nas chronił
od wszelkiej pychy i chciwości; a gdy kiedyś nam przyjdzie
stanąć przed Nim, by spojrzał na nas litościwym okiem
1 przyjął nas do siebie na wieczną ucztę. Amen.
Borowa k. Oleśnicy, 27 sierpnia 2000 r.;
Sobótka, par. pw. św. Jakuba Apostola, 9 września 2001 r.
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B. Homilie patriotyczno-ojczyźniane
Bohaterowie wiary i narodu
1. Dawni i późniejsi świadkowie Chrystusa –
bohaterowie wiary
Drodzy bracia kombatanci, żołnierze komendanta okręgu
wileńsko-nowogródzkiego AK, generała „Wilka” – Aleksandra
Krzyżanowskiego! Umiłowani w Panu bracia i siostry, od
dziesięciu dni Kościół przeżywa w intensywniejszy sposób
prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Jako chrześcijanie, jako
dzisiejsi uczniowie Chrystusa, ogłaszamy ponownie światu, że
Chrystus zwyciężył śmierć, że zmartwychwstał i żyje dziś z
nami; że On zwycięża świat.
Zmartwychwstanie Pańskie budzi w nas nadzieję, na nasze
zmartwychwstanie, na nasze życie wieczne. Zmartwychwstanie
Chrystusa zapowiada, że na końcu jest życie, a nie śmierć, że
jesteśmy ostatecznie powołani do życia, a nie do śmierci.
W okresie wielkanocnym lektura Pisma Świętego na liturgii,
czyli słowo Boże, opowiada nam o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie. Przybliża nam ten najmłodszy,
pierwszy Kościół, pierwszą wspólnotę wierzącą w Chrystusa.
Była to wspólnota, w której widzimy odważnych Apostołów.
Umocnieni Duchem Świętym przestali się lękać. Z wielką
odwagą opowiadali historię Jezusa, którego osądzono,
ukrzyżowano i złożono do grobu, ale który zmartwychwstał.
Nawoływali przy tym do wyznawania grzechu, do nawrócenia i
do uwierzenia w Chrystusa.
To głoszenie Ewangelii dokonywało się w dużych przeciwnościach. Głosiciele Ewangelii, Apostołowie, byli szykanowani, przesłuchiwani, zamykani w więzieniach. Ale byli pełni
odwagi. Żadna siła ich nie mogła ich zatrzymać w działalności apostolskiej. Nikt nie był w stanie zakazać im głoszenia
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Ewangelii o Chrystusie. W tym pierwotnym Kościele widzimy
pierwszych bohaterów wiary, świadków Chrystusa Zmartwychwstałego. Wśród nich na pierwszym miejscu jest Piotr. On
to na przesłuchaniu nie przestraszył się, ale swoim wrogom
odważnie powiedział: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”
(Dz 5,29). Nie chciał się zastosować do ludzkiego zakazu
głoszenia nauki o Jezusie. Słuchał bardziej Boga niż ludzi.
Takich bohaterów wiary Kościół miał w następnych wiekach
wielu. Widać ich było w każdym czasie i w każdym narodzie.
My Polacy, Kościół w Polsce miał i ma też takich bohaterów. W
ostatnim czasie, na wiosnę Kościół nam ich ukazuje. Niedawno
patrzyliśmy na św. Wojciecha, męczennika za wiarę, za prawdę,
wielkiego bohatera i świadka wiary. Za kilka dni zatrzymamy się
przed św. Stanisławem ze Szczepano- wa, biskupem
krakowskim. To także wielki bohater wiary. Nie znał
kompromisu w sprawach nauki Chrystusa. Dlatego upominał
króla. Słuchał więcej głosu Boga aniżeli ludzi. Dlatego też zginął
od oprawców, ale śmierć jego była wielkim zwycięstwem.
W tygodniu świątecznym mieliśmy okazję zatrzymać się
przed osobą ks. Jerzego Popiełuszki, gdyż były jego imieniny. A
w Warszawie w tym dniu przy jego grobie odbyła się też wielka
manifestacja wiary. Ci wielcy świadkowie są dla nas chlubą!
2. Życiowa droga generała „Wilka”
– Aleksandra Krzyżanowskiego
Oto, siostry i bracia, tego ostatniego wieczoru kwietniowego
tu w katedrze chcemy spojrzeć na jeszcze innego bohatera wiary
i narodu, bohatera ubranego w mundur żołnierza. Ten bohater
nazywa się Aleksander Krzyżanowski – pseudonim: generał
„Wilk”. Popatrzmy, w czym przejawiało się jego bohaterstwo.
Jaką Ewangelię wypisał nam ten człowiek swoim życiem? jaki
zostawił nam testament?
Aleksander Krzyżanowski przyszedł na świat 18 lutego
1895 roku w Briańsku na Białorusi. Był to jeszcze czas zabo467

rów. W młodym wieku obrał drogę służby żołnierskiej. Ubrał
mundur żołnierza polskiego, który nosił prawie do końca życia.
W czasie pierwszej wojny światowej służył w armii rosyjskiej, w
I Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego.
Po odzyskaniu niepodległości brał czynny udział w wojnie
polsko-sowieckiej w 1920 roku. W okresie międzywojennym
służył w różnych jednostkach artyleryjskich Wojska Polskiego.
W wojnie obronnej 1939 roku w stopniu majora dowodził
dywizjonem armat w Armii Poznań. Brał udział w walkach nad
Bzurą i później w Górach Świętokrzyskich. Po przegranych
bitwach w listopadzie 1939 roku przedostał się do Warszawy.
Nawiązał tam kontakt z gen. Michałem Karaszewicz-Tokarzewskim, dowódcą jednej z pierwszych organizacji konspiracyjnych Służb Zwycięstwa Polski – SZP.
Jako człowiek znający stosunki w Wilnie (gdzie mieszkała
jego matka i brat) został wysłany przez dowództwo SZP na Kresy
północno-wschodnie w celu organizowania pracy konspiracyjnej i
podporządkowaniu jej centralnemu dowództwu. Piastował tam
najpierw stanowisko kwatermistrza okręgu wileńskiego, potem
zastępcy komendanta szefa sztabu, a następnie komendanta
okręgu. Na wszystkich tych stanowiskach sprawdzał się jako
odpowiedzialny, w pełni oddany sprawie polskiej i bardzo lubiany
przez podopiecznych dowódca. Od pierwszych chwil pracy był
poszukiwany i tropiony przez sowieckie NKWD.
W okresie okupacji niemieckiej wileński Związek Walki
Zbrojnej przekształcił się w Armię Krajową. Aleksander Krzyżanowski, awansowany w międzyczasie do stopnia podpułkownika, znacznie rozszerzył swoją działalność. Skutecznie likwidował gangi kolaborantów i zdrajców, prowadził akcję dywersyjną wobec niemieckiego okupanta. Podjął też pracę na polu
szerzenia informacji i propagandy na rzecz rządu polskiego na
uchodźstwie, jak również miejscowej ludności.
W połowie 1943 roku Armia Krajowa przeszła do nowej
formy walki na Wileńszczyźnie. Punkt ciężkości coraz wyraź468

niej przesuwał się z działalności siatki konspiracyjnej na organizowanie oddziałów zbrojnych – brygad. Pierwszy oddział
partyzancki „Kmicic” powstał w marcu 1943 roku. W drugiej
połowie tegoż roku, a zwłaszcza w 1944, oddziały polskie odniosły liczne lokalne sukcesy w walkach z policją i żandarmerią
niemiecką, litewską i białoruską oraz wojskiem niemieckim i
partyzantką sowiecką.
Jedną z ważniejszych operacji wojskowych podjętych przez
podpułkownika Krzyżanowskiego była operacja „Ostra Brama”,
podjęta pod jego osobistym dowództwem w nocy z 6 na 7 lipca
1944 roku. Miała ona na celu zdobycie Wilna, przez co chciano
podkreślić polskość i nienaruszalność ziem północno-wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety, operacja
wskutek ogromnej przewagi wroga nie udała się.
Trzynastego lipca 1944 roku do Wilna wkroczyła Armia
Czerwona. Cztery dni później podpułkownik Krzyżanowski
został podstępnie aresztowany przez Sowietów. Po aresztowaniu przebywał w więzieniu w Wilnie, w Moskwie oraz koło
Riazania i Wołogdy. W sierpniu 1947 roku uciekł z więzienia i
dotarł do Wilna. Tu ujawnił się przed przedstawicielami komunistycznych władz polskich w celu zaprotestowania przeciw
bezprawnemu przetrzymywaniu w obozach w ZSRR żołnierzy
AK. Nazajutrz został ponownie aresztowany przez NKWD i
wywieziony do Moskwy, skąd po kilku tygodniach przekazano
go w Białej Podlaskiej władzom Polski. Tu go na kilka miesięcy
zwolniono i w lipcu 1948 roku znowu aresztowano w Poznaniu.
Byłego komendanta okręgu wileńskiego AK oskarżono o to, że
w czasie wojny współpracował z wywiadem niemieckim i
władzami okupacyjnymi, oraz za to, że wydawał rozkazy
likwidacji działaczy komunistycznych, a po wojnie
współpracował z podziemiem. Były to oczywiście zarzuty
całkowicie fałszywe, ale bardzo typowe dla tego okresu.
Procesu nie wytoczono, gdyż brakowało jakichkolwiek dowodów. Po trzyletnim bezprawnym przetrzymywaniu w więzieniu Aleksander Krzyżanowski zmarł 29 września 1951 roku
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w szpitalu więziennym. Po śmierci jego ciało potajemnie zakopano (bez pogrzebu) na Powązkach między cmentarzem
komunalnym a wojskowym. Właściwy pogrzeb gen. „Wilka”
mógł się odbyć dopiero 27 kwietnia 1957 roku, a więc trzydzieści pięć lat temu. Była to wówczas wielka patriotyczna
manifestacja.
Taka była życiowa i żołnierska droga generała „Wilka” –
pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, wielce zasłużonego
komendanta dla wileńskiej konspiracji, zasłużonego Polaka na
polu walki o wolność Ojczyzny.
Powracamy do postawionego pytania: jaką Ewangelię wypisał nam ten człowiek swoim życiem? jaki zostawił nam testament?
3. Testament Aleksandra Krzyżanowskiego
Generał „Wilk” zapisał się w naszej najnowszej historii jako
miłośnik Ojczyzny i Kościoła. Droga mu była sprawa wolności
ojczystego domu. Droga mu była sprawa ratowania ludzi przed
bandami wroga: niemieckiego i sowieckiego. Za sprawę
wolności i niepodległości tak wiele wycierpiał. Zatem zostawił
nam w testamencie postulat miłowania Ojczyzny.
Ta Ojczyzna dziś się dźwignęła do wolności, ale oto miotają
nią wrogie siły. Wielu ludzi przedkłada interes własny nad
interes społeczny, narodowy. W świecie polityki widzimy tak
wielu ujadaczy, ludzi fałszywych. Niektórzy śmiało podnoszą
rękę na Pana Boga, na Kościół, na wartości chrześcijańskie.
Jaką postawę my reprezentujemy? Nie wolno nam przykładać
ręki do niszczenia, osłabienia ojczystego domu. Za Ojczyznę
oddawali życie nasi praojcowie. Oddał życie także komendant
okręgu wileńsko-nowogródzkiego AK, generał „Wilk” –
Aleksander Krzyżanowski.
Okażmy się dzisiaj dobrymi synami Ojczyzny. Wiemy, że nie
wszyscy, którzy mówią nam piękne słowa o miłości Ojczyzny,
naprawdę kochają ojczysty dom. U niektórych z nich jest sporo
fałszerstwa i obłudy.
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Jan Paweł II w czasie powitania na początku drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 16 czerwca 1983 roku mówił do nas:
„Pocałunek złożony na ziemi polskiej – to jakby pocałunek
złożony na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą matką
ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przełomie ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do
miłości szczególnej”.
Niech to nasze dzisiejsze modlitewne spotkanie, niech ta
dzisiejsza Najświętsza Eucharystia przyniesie pokój duszy naszego bohatera, generała „Wilka”, a nas wszystkich niech usposobi do lepszego miłowania naszej Ojczyzny. Amen.
Archikatedra wrocławska, Msza św. w XXXV rocznicę ekshumacji zwłok
komendanta okręgu wiłeńsko-nowogródzkiego Armii Krajowej, generała
„Wilka” – Aleksandra Krzyżanowskiego, 30 kwietnia 1992 r.

Ojczyzna jest naszą matką
2 J 4-9; Lk 26,17-37

1. Ojczyzna jako dar
Przeżywamy dzisiaj w Polsce dzień szczególny. Jest to
dzień, w którym obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. Wracamy myślą do roku 1918 – roku zmartwychwstania Polski po przeszło studwudziestoletniej niewoli narodowej. Były lata, w których rocznicę tę obchodziliśmy po cichu,
bardzo skromnie. Nie wolno jej było podkreślać, a nawet wspominać. Dziś jest inaczej. Od kilku już lat dzień 11 listopada
obchodzimy jako nasze narodowe święto. W naszych świąty471

niach modlimy się w ten dzień za Ojczyznę, której na imię
Polska. Staramy sobie uświadomić, czym jest Ojczyzna i jakie
zadania względem niej spoczywają na nas.
Ojciec św. Jan Paweł II, przemawiając 3 maja 1981 roku na
pl. św. Piotra w Rzymie, przypomniał nam, że „Ojczyzna jest
darem i jest równocześnie zadaniem”. W stwierdzeniu tym zawiera się bogata prawda o Ojczyźnie. Ojczyzna jest darem. Na
ten dar składają się całe jej dzieje, wspólna przeszłość, więź
pokoleń, dziedzictwo wytworów duchowych, wierzenia, przekonania, obyczajowość, język, pomniki kultury w postaci piśmiennictwa, sztuki, budownictwa, muzyki, zasobów materialnych, wreszcie to, co w tych dokonaniach przeszłości przoduje w
postaci wyjątkowych poświęceń ducha, wyrzeczenia i pomysłowości, a co ucieleśniają wielcy ludzie narodu, jego bohaterowie i święci. Ojczyzna więc to ogromne bogactwo powierzone człowiekowi, to wielki dar, który należy wielkodusznie przyjąć i mieć wobec niego wielką cześć.
2. Jan Paweł II – przykład miłowania Ojczyzny
Szczególnym przykładem umiłowania tego daru jest Ojciec św. Jan Paweł II. Na rozpoczęcie swojej drugiej
pielgrzymki do Ojczyzny, 16 czerwca 1983 roku mówił do nas
na warszawskim Okęciu: „Pierwszym słowem wypowiedzianym
w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej
ziemi [...]. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak
dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na
rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską.
Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do
miłości szczególnej”. Urzekają nas te słowa Papieża Polaka,
słowa, w których kryje się tak wiele miłości do Ojczyzny, słowa, w których jest zawarte wezwanie do nas, a byśmy Ojczyznę traktowali jak matkę.
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3. Ojczyzna jako zadanie
Ojczyzna ziemska – jak wyżej, za Papieżem, przypomniano
-jest nie tylko darem, który należy przyjąć, rozwijać i czcić, ale
jest także wielkim zadaniem dla człowieka. Kardynał Stefan
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, krótko przed swoją śmiercią
mówił do rodaków: „Tak często słyszy się zdanie: «Piękną i
zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę». Jednakże trudniej
jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim
oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym
nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata [...].
Wytrwać dla Ojczyzny, nabrać zaufania do niej, mieć gotowość
oddania jej wszystkiego z siebie [...]. Jakże ważna jest
świadomość, że jesteśmy na służbie temu narodowi, który przez
całe wieki przygotowywał nam ojczystą ziemię, na której nam
wypadło dziś żyć. Jesteśmy z tym narodem tak bardzo związani”. Tak uczył nas żyć i poświęcać się dla Ojczyzny wielki syn
Kościoła i narodu polskiego, który wiele dla niej wycierpiał.
Jest wielką potrzebą, abyśmy tak właśnie patrzyli na Ojczyznę. Byłoby dobrze, gdyby dziś tak patrzyli na ojczysty dom
wszyscy synowie i córki naszego narodu. Niestety, tak nie jest.
Bolejemy nad tym. Są tacy, którzy w ostatnich trudnych latach
historii opuścili nasz ojczysty dom. Poszli za chlebem na obcą
ziemię, poszli do obcych narodów i krajów szukać lepszego,
może wygodniejszego życia. Nie chcemy ich potępiać. Może
mieli ku temu powody. Jednakże chcemy pamiętać, że Bóg nas
powołał w takiej właśnie Ojczyźnie. W takim konkretnym kraju
ujrzeliśmy światło dzienne i tu winniśmy wypełnić naszą
życiową misję.
Bolejemy także nad tym, że niektórzy politycy i działacze
społeczni pod hasłami miłości Ojczyzny przemycają własne,
często bardzo egoistyczne interesy. Bolejemy nad tym, że czasem toczy się batalie nie o prawdziwe dobro kraju, ale o osobiste,
prywatne, doraźne korzyści. Jest zatem wielka potrzeba rewizji
naszego stosunku do Ojczyzny, jest wielka potrzeba modlitwy,
pracy i poświęcenia dla naszego ojczystego kraju.
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Jako synowie i córki naszej matki Ojczyzny módlmy się
przeto dziś, w nasze narodowe święto, o prawdziwą miłość do
Ojczyzny wszystkich naszych rodaków. W duchu pobożności
naszych praojców wołajmy: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”.
Polanica-Zdrój, par. pw. Wniebowzięcia NMP, Ząbkowice Śląskie, par.
pw. św. Anny, 11 listopada 1994 r.

Ojczyzna jest darem i zadaniem
Tt 1,1-9; Łk 17,1-6

Wstęp
W kalejdoskopie naszego życia przeżywamy chwile radosne i
smutne, łatwe i trudne, czas pracy i czas odpoczynku, dni
powszednie i dni świąteczne. Do tych ostatnich należą nie tylko
niedziele i uroczystości, ale także święta imieninowe czy
urodzinowe każdego z nas, święta parafialne – odpusty, święta
szkolne, uczelniane, wreszcie narodowe. Przeżywamy dzisiaj
święto narodowe, święto naszej Ojczyzny, siedemdziesiątą ósmą
rocznicę odzyskania niepodległości.
Jako ludzie wierzący, przyjaciele Chrystusa, otaczamy dziś
szczególnie naszą matkę Ojczyznę synowską modlitwą. Podejmujemy także rozważanie homilijne wokół tematu Ojczyzny.
Chcemy wspólnie popatrzeć na wczoraj i dzisiaj naszego
ojczystego domu, zastanowić się nad naszymi zadaniami, jakie spoczywają na nas wobec Ojczyzny.
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1. Wczoraj naszej Ojczyzny
Nie biegnijmy zbyt daleko w przeszłość, do korzeni naszego
narodu i państwa, ale powróćmy jedynie do daty 11 listopada
1918 roku. Był to dzień zmartwychwstania Polski po przeszło
studwudziestoletniej niewoli narodowej. Wtedy to właśnie trzy
czarne orły, godła trzech monarchii, które w 1795 roku
rozszarpały i zniszczyły państwo polskie, leżały pokonane we
krwi, prochu i pyle. Było to wydarzenie niezwykłe, trudne do
przewidzenia jeszcze kilka lat wcześniej, gdy zaczynała się w
1914 roku wielka wojna światowa. Wtedy to, gdy stało pod
bronią jedenaście milionów żołnierzy, nikt z zaborców nie chciał
słyszeć o odbudowie choćby maleńkiego państewka polskiego.
Odzyskana niepodległość była dla nas darem niebios i aktem
sprawiedliwości dziejowej. Przez cały wiek XIX i początek XX
zaborcy nas rusyfikowali i germanizowali, chcieli zniszczyć w
duszy Polaka pragnienie niepodległości i poczucie odrębności
narodowej. Naród jednak nie dał się zniewolić. Oparcie
znajdował w wierze, w Kościele, w życiu religijnym i
patriotycznym polskiej rodziny. Gorąca miłość do Ojczyzny
przejawiała się na różnych polach. Wybuchały zbrojne
powstania: epopeja napoleońska (1806-1813), powstanie
listopadowe (1830-1831), powstanie krakowskie (1846), powstanie wielkopolskie (1848), powstanie styczniowe (1863-1864). Klęski ponoszone w powstaniach zbrojnych wpłynęły na
zmianę metod walki. Przeniesiono ją z pól bitew w dziedzinę
ducha, umysłu, kultury i gospodarki. Polska wydaje wtedy wielu
świątobliwych kapłanów i zakonnic, wyniesionych potem na
ołtarze. Podnosi się poziom moralności społeczeństwa. Umacnia
się rodzina polska. Charakterystycznym miernikiem tych czasów
może być spożycie alkoholu. Wynosiło wtedy ok. 1 litra rocznie
na głowę (dla porównania dziś wynosi 12 litrów na jednego
Polaka). Pojawiają się w narodzie wielcy poeci,
powieściopisarze, artyści, malarze, kompozytorzy. Rozkrzewiają polskość i dumę narodową. W kościołach naszych
rozlega się śpiew: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Oj475

czyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. Mickiewicz zaś pisze
językiem wiary: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i
w Ostrej świecisz Bramie [...]. Tak nas powrócisz cudem na
Ojczyzny łono”.
Modlitwa ludu została wysłuchana. Naród odzyskał niepodległość. Na mapie Europy znowu pojawiła się nazwa Polski.
Trzeba w tym miejscu wspomnieć wielkich Polaków, którzy
stanęli u narodzin II Rzeczypospolitej: Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy
Daszyński. Historycy tego okresu zgodnie stwierdzają, że
rywalizacja między tymi politykami schodziła na dalszy plan,
gdy w grę wchodziły ważne interesy kraju. Oto jeden z przykładów. Gdy na szefa polskiej delegacji na konferencję w Wersalu został wybrany Roman Dmowski, czyli przeciwnik polityczny naczelnika państwa, Piłsudski zaakceptował go bez
wahania, gdyż był on najlepszy w gabinetowych rokowaniach.
Napisał do lidera Narodowej Demokracji list, zaczynający się od
słów: „Drogi Panie Romanie”. Dmowski zaś zachował się jak
wybitny mąż stanu. Nie odrzucił propozycji i w Wersalu walczył
o Polskę jak lew.
Takie to były okoliczności narodzin II Rzeczypospolitej.
Wspomnijmy dziś także, że po dwudziestu latach sąsiedzi ponownie wykreślili nas z mapy Europy. Brunatny – hitlerowski,
oraz czerwony – sowiecki totalitaryzm zadały nam w latach
drugiej wojny światowej bolesny cios. Naród znowu złożył
ogromną daninę krwi i cierpienia. Tak wielu ojców i synów nie
powróciło z frontów wojennych, z obozów zagłady. Czekały na
nich żony, matki, siostry. Wielu już nigdy nie wróciło na
ojczysty zagon, do zakładów pracy, do ołtarzy Pańskich, do
rodzinnego domu, do swoich. Pozostali w obcej ziemi. Tam
oczekują
na
chwalebne
zmartwychwstanie.
Dzisiaj
wspominamy ich z wdzięcznością i modlimy się za nich, gdyż
walczyli o naszą wolność.
To wojenne cierpienie przedłużyło się u nas w Polsce na
długie lata rządów komunistów, kierowanych przez Moskwę.
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Znowu rozgorzała walka o dusze Polaków. Sowieckie nawałnice
uderzały w Kościół. Chciano zbudować nowe społeczeństwo
socjalistyczne bez Boga, bez wartości religijnych. Prawdą miało
być to, co za prawdę w danym momencie uznawała partia.
I oto przed kilkoma laty zawitał w Polsce i w krajach sąsiednich nowy czas. Mówią niektórzy, że w roku 1989 zakończył
się już dwudziesty wiek, wiek dwóch wielkich totalitary- zmów:
niemieckiego i sowieckiego.
Popatrzmy, jak wygląda to dziś naszego ojczystego domu, w
jakiej Ojczyźnie dziś żyjemy.
2. Dzisiaj naszej Ojczyzny
Nie jest to Ojczyzna spokojna. Diabeł, który nosił w przeszłości szaty brunatne i czerwone, dzisiaj zmienił odzienie na
różowe. Po komunizmie zaatakował nas dzisiaj liberalizm.
Mówią nam o powrocie do Europy. Trzeba ciągle pytać: do
jakiej Europy mamy wracać? Czy do Europy bez Boga, bez
wartości religijno-moralnych, do Europy, w której silni niszczą
słabszych, Europy egoistów, narkomanów, Europy mafii i rozwiązłości? Wielu u nas zapachniała taka właśnie Europa. Wydaje się, że ku takiej Europie zmierzają ci, którzy sprawują
aktualnie władzę w naszej Ojczyźnie. Co bowiem oznacza
wyprzedaż polskiego kapitału obcym kapitalistom, co oznacza
ustawiczne uzależnianie naszej gospodarki od międzynarodowych potęg kapitalistycznych? Dobra narodowe są przecież
dla nas, a nie dla cudzoziemców. Co oznacza niezatwier- dzenie
konkordatu? Co oznacza nowelizacja ustawy antyaborcyjnej? To
się po prostu nie mieści w głowie. Papież po operacji wstaje i
woła o opamiętanie: „Naród, który zabija własne dzieci, jest
narodem bez przyszłości”. Wysoki autorytet raedyczno-naukowy, dr Bernard Nathanson, wzywa polskich parlamentarzystów do wierności prawdzie i dobru. Matka Teresa
kieruje apel, Episkopat Polski kieruje list do Sejmu. Ludzie
wierzący wysyłają kilka milionów listów do sekretariatu Sejmu i Senatu, ludzie wychodzą na ulice polskich miast z mo477

dlitwą i wołaniem w obronie życia, a ci, którzy mówią, że są
Polakami, głosują za cywilizacją śmierci – w czyim interesie,
przez kogo podsycani?
Matko Ojczyzno, nie płacz! Nie sprzedamy cię, nie sprzedamy wartości religijnych i narodowych, które przekazali nam
nasi ojcowie i dziadowie.
Matko Ojczyzno, nie płacz! Masz także dobrych synów i dobre córki. Twoje imię wysławia dziś przed całym światem twój
syn urodzony i wychowany tu nad Wisłą w polskim Kościele i w
polskim narodzie. On nas uczy, jak cię kochać. Posłuchajmy, co
mówi o tobie.
3. Ojczyzna naszym darem i zadaniem
Przemawiając 3 maja 1981 roku na pl. św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II przypomniał nam, że „Ojczyzna jest darem
i jest równocześnie zadaniem”. W stwierdzeniu tym jest zawarta bogata prawda o Ojczyźnie. Ojczyzna jest darem. Na ten
dar składają się całe jej dzieje, wspólna przeszłość, wiara,
ludzie święci, bohaterowie narodowi, obyczaje, język,
pomniki kultury: literatura, sztuka, nauka. Ojczyzna to ziemia i
groby, jak głosi napis na bramie cmentarza w Zakopanem.
Ojczyzna zatem to ogromne bogactwo powierzone człowiekowi,
to wielki dar, który należy wielkodusznie przyjąć i mieć wobec
niego wielką cześć. Szczególnym przykładem umiłowania tego
daru jest on, Jan Paweł II. Na rozpoczęcie swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 16 czerwca 1983 roku mówił do nas na
warszawskim Okęciu: „Pierwszym słowem wypowiedzianym w
milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi, ojczystej
ziemi [...]. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla
mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach
matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska
jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do
miłości szczególnej”. Urzekają nas te słowa Papieża Polaka,
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słowa, w których kryje się tak wiele miłości do Ojczyzny, słowa,
w których jest zawarte wezwanie do nas, abyśmy Ojczyznę
traktowali jak matkę.
Ojczyzna ziemska – jak wyżej, za Papieżem, przypomniano
-jest nie tylko darem, który należy przyjąć, rozwijać i czcić, ale
jest także wielkim zadaniem dla człowieka. Kardynał Stefan
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, krótko przed swoją śmiercią
mówił do rodaków: „Tak często słyszy się zdanie: «Piękną i
zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę». Jednakże trudniej
jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim
oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym
nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata [...].
Wytrwać dla Ojczyzny, nabrać zaufania do niej, mieć gotowość
oddania jej wszystkiego z siebie [...]. Jakże ważna jest
świadomość, że jesteśmy na służbie temu narodowi, który przez
całe wieki przygotowywał nam ojczystą ziemię, na której nam
wypadło dziś żyć. Jesteśmy z tym narodem tak bardzo
związani”.
Tak uczył nas żyć i poświęcać się dla Ojczyzny wielki syn
Kościoła i narodu polskiego, który wiele dla niej wycierpiał.
Niech nas ogarnie nowa, odmłodzona miłość do naszej matki
Ojczyzny, w stylu wielkich Polaków, tych zmarłych i tych żyjących. Nie uciekajmy z ojczystej ziemi. Tu jest nasze miejsce
życia, pracy, modlitwy, zdobywania świętości. Nie dajmy sobie
zamydlać oczu przez podstępną propagandę. Bądźmy mądrzy.
Trzymajmy się prawdy i dobra. Trzymajmy się Chrystusa.
Dajmy się prowadzić naszym pasterzom. Słuchajmy głosu
naszego Ojca św.
Zakończenie
Módlmy się dzisiaj za naszą matkę Ojczyznę. Módlmy się za
wszystkich naszych rodaków, aby byli wierni ideałom chrześcijańskim i narodowym. Niech Bóg nam błogosławi. Niech
Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie. Módlmy się o to słowami
ks. Piotra Skargi: „Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i kar479

ności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a
syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny
Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i
najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij
Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen”.
Ścinawa, 11 listopada 1996 r.

Nasze zobowiązania wobec Ojczyzny
Mdr 2,23-3,9; Łk 17,7-10 (1997); Tt 3,1-7; Łk 17,11-19 (1998)

1. Imieniny narodu i Ojczyzny
Znana jest od kilku wieków tradycja obchodów świąt narodowych czy też państwowych. Każdy naród odnajduje sobie w
historii jakieś szczególnie ważne wydarzenie i w rocznicę tego
wydarzenia obchodzi swoje narodowe, państwowe święto.
Także nasz naród polski przestrzega od lat tej tradycji. Przez
wiele lat po drugiej wojnie światowej święto narodowe było
obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu lipcowego, który obwieszczał, że Polska jest krajem socjalistycznym, przyjacielem Związku Radzieckiego. Święto to było bardzo eksponowane przez władze państwowe pozostające pod
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silnym wpływem władzy sowieckiej. Tłumiono wówczas ostro
obchody Święta Niepodległości 11 listopada, które Sejm wprowadził w Polsce w roku 1937, a które było obchodzone w naszym kraju od roku 1919.
Od roku 1989, od upadku komunizmu w Polsce i w innych
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nasze święto narodowe
przeniesiono na 11 listopada. Jest to dzień, który jest rocznicą
odzyskania przez nasz naród niepodległości państwowej w roku
1918.
Dla nas wierzących dzień ten jest dniem szczególnej modlitwy za nasz naród i jest to także dzień odmłodzenia naszej
miłości do Ojczyzny.
W takim dniu jak dzisiejszy mamy szczególny obowiązek
powrotu do przeszłości. Nasze państwo ma już za sobą długą
historię. Zatem powróćmy na kilka chwil do naszych narodowych dziejów. Przypomnijmy, jak to Pan Bóg prowadził nasz
naród przez wieki historii.
2. Spojrzenie na ojczyste dzieje
W naszym powrocie do przeszłości winniśmy wrócić do
samych początków. Nasz ojczysty dom liczy już sobie ponad
tysiąc lat. Nie jesteśmy zatem najstarszym państwem na naszym
kontynencie, ale także nie jesteśmy państwem najmłodszym.
Nasza matka Ojczyzna jest już więc dostojną, dojrzałą Panią.
Mieliśmy w naszej historii sporo wydarzeń bolesnych. Były
przeróżne wojny. Jednakże były to wojny obronne. W odróżnieniu od innych narodów nie prowadziliśmy wojen zaborczych. Nie podbijaliśmy innych narodów w niewolę, tak jak to
robili nasi sąsiedzi ze Wschodu i z Zachodu. Nie tworzyliśmy
imperium kolonialnego, jak to czyniły inne narody, które miały
dostęp do morza. Owszem, było sporo wojen i powstań, ale były
to wojny i walki w obronie zachowania egzystencji narodu i
państwa.
Mieliśmy także w naszych dziejach wspaniałych bohaterów narodowych, królów, hetmanów, przywódców. Były wiel481

kie dynastie królewskie: Piastowie, Jagiellonowie, królowie
elekcyjni. Mieliśmy w naszej historii wspaniałych, walecznych,
odważnych przywódców i wodzów: Tadeusza Kościuszkę,
Romualda Traugutta.
W naszej historii mamy także wielkich bohaterów wiary. Jest
św. Wojciech, św. Stanisław, biskup krakowski, św. Stanisław
Kostka, św. Jadwiga Śląska, św. Jadwiga Królowa., św. Andrzej
Bobola.
W naszej refleksji nad dziejami musimy się zatrzymać nad
wiekiem XVIII. Musimy przypomnieć ten czas pijaństwa, rozpusty, czas słynnego liberum veto, a więc czas prywaty, swatów i
utarczek partykularnych. Nie pomogły leki, jakie ordynowano
choremu państwu. Nie pomogła Komisja Edukacji Narodowej.
Nie zatrzymała rozbiorów Polski słynna Konstytucja 3 Maja. To
wtedy właśnie straciliśmy niepodległość. Nasi sąsiedzi dokonali
rozbiorów, wykreślili nas z mapy Europy. Naród się nigdy z tym
nie pogodził. Podjął walkę o wolność i niepodległość. Były
powstania narodowe: powstanie listopadowe (1831), powstanie
krakowskie (1846) i wielkopolskie przed polową poprzedniego
stulecia, powstanie styczniowe (1963) z wielkim wodzem
Romualdem Trauguttem. Gdy powstania nie przyniosły
spodziewanych rezultatów, naród walczył o niepodległość
poprzez swoją religię i kulturę. Modlił się i śpiewał: „Przed Twe
oblicze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną racz nam wrócić,
Panie”. Szczególną rolę odgrywała wtedy Jasna Góra. Tam
zjeżdżali się Polacy z trzech zaborów, by się modlić za naród.
Mówił o tym Jan Paweł w Częstochowie, że tam naród czuł się
zawsze wolny.
O wolność wołali poeci i pisarze: A. Mickiewicz, J. Słowacki,
Z Krasiński, C. Norwid, J. Tuwim, H. Sienkiewicz i inni.
Pozostawili po sobie piękne teksty na temat miłości do Ojczyzny.
Nadeszła pierwsza wojna światowa. Jedenaście milionów
żołnierzy stanęło pod bronią. Nasi zaborcy rozpoczęli między
sobą wojnę. W Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka. Dla
482

Polski wybiła godzina wyzwolenia. Pojawili się wielcy Polacy:
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty
Witos, Wojciech Korfanty i inni. Po odzyskaniu niepodległości
sytuacja w odrodzonej Ojczyźnie była bardzo trudna. Po zaborach wszystko było podzielone. Były różne tradycje. Trzeba było
budować narodową jedność, odbudować życie narodowe.
Gdy pojawiły się na tym polu pierwsze sukcesy, nad nasz kraj
nadciągnęły nowe chmury, wybuchła druga wojna światowa,
nastąpił czwarty rozbiór Polski. Pojawiły się nowe zsyłki na
Sybir, obozy, łagry – jednym słowem, podjęto po raz kolejny
eksterminację naszego narodu. Wielu zginęło, nie powróciło do
ojczystego domu. Na frontach wojennych wielu naszych ojców
walczyło o wolność naszą i waszą. Wielu mężów i ojców nie
powróciło do swoich rodzin. Wielu kapłanów nie wróciło do
ołtarzy Pańskich, do konfesjonałów. Kościół w Polsce złożył w
ofierze ponad dwa i pół tysiąca kapłanów.
Po strasznych latach wojennych, po koszmarnej okupacji
Polska odzyskała państwowość, ale znalazła się pod reżimem
totalitarystycznego komunizmu. Armia Czerwona nie wróciła do
koszar. Pozostała na ziemiach, które wyzwoliła. Zaczęła się
nowa okupacja. Polowano na rodaków walczących ongiś w
szeregach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. W czasach
stalinowskich więzienia znowu się zapełniły. Chciano
zlikwidować religię. Chciano zbudować nowe społeczeństwo:
bez religii, bez Boga. Przykładem tego była nie tylko Nowa Huta
i Stalowa Wola, ale całe tzw. ziemie odzyskane, które chciano
uczynić poligonem ateizmu.
I nastał rok 1978, rok wyboru kardynała krakowskiego na
papieża. W 1980 roku narodziła się „Solidarność”. Zryw wolnościowy został zahamowany przez stan wojenny, ale zjawił się
rok 1989, rok „jesieni ludów”. Przyszła niepodległość. Wojska
radzieckie opuściły nasz kraj. Zawitała demokracja. Jan Paweł II
w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny najpierw modlił się z
nami o wolność, a po jej odzyskaniu uczył nas ją
zagospodarowywać.
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Jesteśmy dziś w wolnym domu, ale oto pojawiają się nowe
rodzaje niewoli. Tam zaczyna się niewola, gdzie zniekształca
się, albo wręcz niszczy prawdę i dobro, gdzie są niweczone
podstawowe wartości humanistyczne i chrześcijańskie. Jan
Paweł II w encyklice Centesimus annus napisał: „Historia uczy,
że demokracja bez wartości łatwo się przeradza w jawny lub
zakamuflowany totalitaryzm” (CA 46). Niepokoją nas dzisiaj
hasła liberalistyczne, libertyńskie, dogmaty postmodernizmu,
dyktat relatywizmu oraz inne trendy myślowe i kulturowe, które
hołdują przemijającym modom i odcinają się od klasycznej
kultury i religii.
3. Wezwani do miłowania Ojczyzny
Siostry i bracia, jesteśmy dziedzicami tego wielkiego skarbu,
jaki ma na imię Ojczyzna. Chcemy dla niej dalej żyć. Musimy
być czujni. Nie mów, że nic nie znaczysz, że się nie liczysz, bo
nie jesteś prezydentem, premierem, ministrem, posłem czy
chociażby jakimś dyrektorem. Wydaje ci się, że od ciebie nic nie
zależy. Właśnie że zależy. Jeśli faktycznie nie pełnisz wyżej
wskazanych funkcji, to jedna ważna możliwość wpływu
pozostaje. Jest to modlitwa, post i jałmużna. Jest to także
ofiarowanie swoich cierpień i trudów w szlachetnych intencjach,
także w intencji naszej Ojczyzny.
Naszym ważnym obowiązkiem jest modlitwa za Ojczyznę i
praca dla niej. Katolicki Uniwersytet Lubelski ma w swoim
zawołaniu: Deo et Patriae – „Bogu i Ojczyźnie”. Naszym obowiązkiem jest służba Ojczyźnie modlitwą i dobrą, uczciwą
pracą.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdyśmy jako
klerycy służyli w wojsku, mówiono nam, że tylko oni – komuniści – najlepiej służą Ojczyźnie. Namawiali nas do kontrwywiadu, przekonywali, żeby nie wracać do Seminarium Duchownego. Mówiliśmy im wtedy zdecydowanie, że służąc Bogu i ludziom, służąc dobrze Kościołowi, tym samym służymy dobrze
naszej Ojczyźnie. Dlatego też wróciliśmy do seminarium i
zostaliśmy kapłanami.
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Siostry i bracia, módlmy się dzisiaj gorliwie, byśmy byli nie
tylko dobrymi dziećmi Pana Boga i Kościoła, ale także dobrymi
synami i córkami naszej matki Ojczyzny. Amen.
Długołęka, 11 listopada 1997 r.; Wrocław-Zakrzów, 11 listopada 1998 r.
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C. Homilie sylwestrowe
Ciebie, Boga, wysławiamy
– zakończenie roku 1993
1 J 2,18-21; J 1,1-18

1. Sylwestrowe rozliczenia

Zegnamy rok Pański 1993. Ostatni dzień kalendarzowego
roku to dzień sporządzania bilansu. W mediach wiele powiedziano i napisano na temat mijającego roku. Dla ludzi wierzących ostatni dzień roku to nie tylko dzień bilansu, dzień podsumowań, ocen, ale to przede wszystkim dzień dziękczynienia za
miniony czas – za to, czego Bóg nam użyczył w trakcie odchodzącego roku. Ostatni dzień roku to także dzień przepraszania za
grzechy i słabości. Nie wszystko nam wyszło, nie wszystko się
udało. Dlatego słowo „przepraszam” mówione Bogu w ostatnim
dniu mijającego roku jest bardzo potrzebne.
Zanim skierujemy do Pana Boga nasze dziękczynienie i
przeproszenie, rzućmy okiem na mijający rok 1993.
2. Bilans roku 1993

a. Sfera życia cywilnego
Odchodzący rok był na ogół pomyślny. W styczniu w Stanach
Zjednoczonych przejął władzę nowy prezydent, 46-letni Bill
Clinton, czterdziesty drugi prezydent tego kraju. Przez cały
mijający rok na Bałkanach toczyła się nadal bezsensowna, bratobójcza wojna. W Rosji przeprowadzono zamach stanu.
W żegnanym dziś roku spotkały nas różne katastrofy: 13
stycznia zatonął na Bałtyku polski prom „Jan Heweliusz”.
Zginęły 54 osoby, dziewięć uratowano. W lipcu była ogromna
powódź w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; przed
świętami Bożego Narodzenia powódź nawiedziła Niemcy.
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W naszym kraju 29 maja prezydent rozwiązał parlament.
Dziewiętnastego września odbyły się nowe wybory. Do władzy
doszły partie lewicowe. W parlamencie jest nieco mniej kłótni,
ale zachodzi niebezpieczeństwo, że ważne decyzje będą zapadać
w gronie kilku osób, a głos Kościoła może być lekceważony.
b. Sfera życia kościelnego
Rok 1993 był rokiem piętnastolecia pontyfikatu Jana Pawła
II. Główna uroczystość jubileuszowa odbyła się 16 października.
Podkreślano na niej, że Papież pracuje bardzo intensywnie. W
ciągu piętnastu lat ogłosił dziesięć encyklik, odbył ponad
sześćdziesiąt podróży apostolskich poza Włochy. Walnie
przyczynił się do upadku komunizmu
W odchodzącym roku Jan Paweł II odbył pięć pielgrzymek
apostolskich (3-10 lutego do Afryki – kraje: Benin, Uganda i Sudan; 25 kwietnia do Albanii; 12-17 czerwca do Hiszpanii – zakończenie 45. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
w Sewilli; 9-16 sierpnia do Jamajki, Meksyku i USA-udział w
VIII Światowym Dniu Młodzieży; 4-10 września na Litwę, Łotwę
i do Estonii). 6 sierpnia Jan Paweł II podpisał nową, dziesiątą
encyklikę Veritatis splendor, poświęconą zagadnieniom
moralnym. 30 grudnia, w Jerozolimie zostało podpisane porozumienie między Stolicą Apostolską a Izraelem, wprowadzające
pełne stosunki dyplomatyczne między tymi państwami.
W Kościele polskim mieliśmy też sporo ważnych wydarzeń:
28 lipca został podpisany konkordat między Rzeczpospolitą
Polską a Stolicą Apostolską, który czeka teraz na ratyfikację przez
Sejm. Wiele ważnych wydarzeń mieliśmy w tym roku w
archidiecezji wrocławskiej, w której to mijający rok był
obchodzony jako Rok Jadwiżański; 19 marca zmarł ks. prof. Józef
Majka, wybitny znawca katolickiej nauki społecznej; 29 sierpnia
rozpoczęła się w archidiecezji peregrynacja kopii Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej; Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu obchodził dwudziestopięciolecie działalności.
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W Kościele przemyskim nastąpiła zmiana ordynariusza. Ks.
arcybiskup Ignacy Tokarczuk przeszedł na emeryturę. Nowym
arcybiskupem i metropolitą przemyskim został ks. abp Józef Michalik, dotychczasowy biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ingres nowego arcybiskupa do katedry przemyskiej odbył
się 2 maja.
3. Ciebie, Boga, wysławiamy
W wielu świątyniach śpiewamy dziś pieśni przebłagalne.
Wśród nich jest pieśń Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze
składamy. Śpiewamy także pieśni dziękczynne, a przede
wszystkim Te Deum – Ciebie, Boga, wysławiamy. Śpiewając
dziś te pieśni w czasie nabożeństwa eucharystycznego,
przeprosimy Boga za tegoroczne przewinienia i podziękujemy
za otrzymane dary. Pan doprowadził nas szczęśliwie do
sylwestrowego wieczoru. Niech Jego chwała będzie na naszych
ustach. Niech nasze dzisiejsze sylwestrowe dziękczynienie
będzie zadatkiem na Boże błogosławieństwo w nadchodzącym
nowym roku 1994. Amen.
Hucisko k. Leżajska, 31 grudnia 1993 r.

Sylwestrowy wieczór 2000
– zakończenie roku, stulecia i tysiąclecia
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

1. Przełomowa chwila – próg czasu
W niektórych regionach Polski na przełomie starego i nowego roku śpiewa się kolędę, której pierwsza zwrotka brzmi:
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„Nie tak prędko płynie rzeka, jak nam szybko czas ucieka. Szybko
mija rok za rokiem, przeskakuje wilczym skokiem”. W słowach
tych zawarta jest prawda o przemijaniu. Odchodzą do historii
sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata, stulecia i
tysiąclecia.
Jesteśmy dziś w szczególnym momencie historii. Kończy się
dla świata nie tylko kolejny rok, ale i kolejne stulecie, kolejny
wiek, a także kolejne, drugie tysiąclecie od narodzenia Chrystusa. Jesteśmy zatem na przełomie czasu. Przekraczamy próg nowego roku, stulecia i tysiąclecia. Czas przełomu skłania nas do
refleksji nad biegnącą historią, także nad życiem każdej i każdego z nas. Kto podejmuje refleksję nad przebytą drogą, ten ma
szansę w lepszym stylu przeżyć czas, który ma przed sobą.
Oglądnijmy się tego wieczoru już nie tylko na miniony rok,
ale także na zamykające się dziś stulecie i tysiąclecie.
2. Bilans kończącego się roku
Rok 2000 był Rokiem Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa.
Ojciec św. Jan Paweł II zapraszał do Rzymu różne grupy ludzi.
Byli w stolicy chrześcijaństwa biskupi, kapłani, klerycy, osoby
życia konsekrowanego. Byli także ludzie nauki, kultury. Byli
również artyści, sportowcy, chorzy, niepełnosprawni i
przedstawiciele innych grup społecznych. Wśród pielgrzymek
była w lipcu także nasza narodowa polska pielgrzymka.
W Roku Wielkiego Jubileuszu Ojciec św. Jan Paweł II odbył w
marcu pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Była to szczególna
pielgrzymka – ze względu za miejsca uświęcone obecnością Syna
Bożego. Papież od początku swego pontyfikatu chciał odwiedzić
ziemię Jezusa. Cieszył się, że dane mu było to uczynić w roku 2000.
Trzeba też przypomnieć, że 13 maja w Fatimie została ujawniona tzw. trzecia tajemnica fatimska. W Sydney, w Australii
odbyła się w tym roku we wrześniu kolejna olimpiada czasów
nowożytnych. W sierpniu zatonął rosyjski okręt podwodny
„Kursk”. Zginęło stu osiemnastu marynarzy.
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3. Bilans kończącego się stulecia

Odchodzący do historii wiek dwudziesty był wiekiem przyspieszonego rozwoju nauki i techniki, był wiekiem wynalazku
telewizji, wiekiem lotów kosmicznych. W 1969 roku człowiek
postawił nogę na Księżycu. Dla nas Polaków był to wiek
odzyskania niepodległości (1918). Był to także wiek dwóch
wojen światowych (1914-1918; 1939-1945) i wiek dwóch totalitaryzmów. Był to również wiek objawień Matki Bożej w Fatimie (13 V 1917). Był to także wiek II Soboru Watykańskiego
(1962-1965). Był to wiek wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na
papieża, pierwszego po przeszło czterystu latach papieża spoza
Włoch (16 X 1978). Odchodzący wiek był również wiekiem
zabiegania o prawa człowieka i uwydatniania godności osoby
ludzkiej, ale był to także wiek ogromnej pogardy dla człowieka.
W stuleciu tym wymordowano na różnych wojnach prawie
dwieście milionów ludzi. Z tego tytułu niektórzy nazywają ten
wiek wiekiem Kainowym.
4. Bilans kończącego się tysiąclecia

Kończymy dzisiaj także drugie tysiąclecie. Na początku tego
tysiąclecia pojawiło się na mapie Europy państwo polskie. Mniej
więcej w połowie tego tysiąclecia odkryto kontynent
amerykański. W tym samym także czasie wynaleziono druk, co
miało niezwykle ważne znaczenie dla nauki i kultury. Dla
Europy drugie tysiąclecie było też okresem kształtowania się na
naszym kontynencie państw narodowych.
W kończącym się dziś drugim tysiącleciu wystąpiły, niestety,
i negatywne zjawiska. W obszarze życia cywilnego był nim
kolonializm, zaś w sferze życia religijnego był nim rozłam w
Kościele, najpierw wyodrębnienie się prawosławia, a potem
protestantyzmu.
5. Wskazania na przyszłość

Czas płynie dalej, a my wraz z nim. Nad nami i z nami pozostaje na ziemi Syn Boży, którego dzieło zbawienia jest zło490

żone w Kościele i tu jest dostępne. Ważne jest to, by ludzkość
przestrzegała Bożych przykazań. W lutym mijającego roku Jan
Paweł II powiedział u podnóża góry Synaj, że prawo przykazań
nadał Bóg wszystkim ludziom i że jest ono wpisane w ludzkie
sumienie. Respektowanie tego prawa jest gwarantem pomyślności życia osobistego i społecznego. Nadchodzący nowy
rok, nowe stulecie i tysiąclecie będą pomyślne, jeśli ludzie nie
odwrócą się od Pana Boga i Jego prawa. Będziemy się o to także
modlić na przełomie czasu, który przeżywamy. Idźmy w
przyszłość za Chrystusem. Maryja niech będzie nam wszystkim
naszą Matką. Amen.
Hucisko k. Leżajska, 31 grudnia 2000 r.

Rok 2002 w świecie
oraz w Kościele powszechnym i lokalnym
1 J 2,18-21; J 1,1-18

1. Narodzenie Pańskie granicą czasu
Odchodzi do historii rok 2002. Na liturgii eucharystycznej
czytamy dziś znów fragment Ewangelii o „Słowie, które stało
się ciałem i zamieszkało między nami”. Od tego najważniejszego wydarzenia w dziejach świata upłynęły już dwa tysiące dwa lata. Od tych najważniejszych narodzin na ziemi liczymy lata nowej ery. Przełom roku kalendarzowego przypomina nam prawdę o naszym przemijaniu. Życie nasze płynie jak rzeka w jednym kierunku, w stronę wieczności. Nie
wiemy, ile jeszcze razy dane nam będzie kończyć kolejne,
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odchodzące do historii lata. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że
pozwoli! nam doczekać tego świętego wieczoru sylwestrowego,
roku 2002.
W środkach społecznego przekazu: w telewizji, w radiu, w
prasie, dokonuje się bilansu odchodzącego roku. Wypowiadane
są oceny. Księża proboszczowie zdają dziś sprawozdania,
podają statystykę za odchodzący rok. My także chcemy tego
wieczoru spojrzeć na odchodzący rok, jaki był w świecie, w
Kościele powszechnym, w Kościele w naszej Ojczyźnie, w
naszej diecezji i w naszej parafii.
2. Główne wydarzenia w roku 2002
a. Najważniejsze wydarzenia w świecie
W początkiem tego roku w Europie została wprowadzona
nowa waluta – euro. Jest to duże ułatwienie w transakcjach
gospodarczych i W turystyce. Nadal trwa wojna między Izraelem i Autonomią Palestyńską, między Żydami i Palestyńczykami. Wiosną tego roku miało doszło do oblężenia Bazyliki
Narodzenia Pańskiego (2IV – 11 V 2002). Schroniło się w niej
ponad dwustu Palestyńczyków. Wzmogły się wysiłki w kierunku przyjęcia państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii
Europejskiej.
b. Najważniejsze wydarzenia w Polsce

Najważniejszym wydarzeniem odchodzącego roku w naszej
Ojczyźnie była niewątpliwie wizyta Jana Pawła II (16- -19 VIII
2002). Hasłem tej wizyty były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie.
Ojciec św. odwiedził Kraków oraz Kalwarię Zebrzydowską. W
Krakowie-Łagiewnikach konsekrował światowe Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego. Otrzymaliśmy od Piotra naszych czasów
wielką zachętę do wzywania miłosierdzia Bożego nad nami i nad
całym światem, a także do czynienia miłosierdzia wobec
drugich, zwłaszcza potrzebujących. Narastającym problemem
mijającego roku było bezrobocie.
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c. Najważniejsze wydarzenia w Kościele powszechnym

W lutym bieżącego roku Jan Paweł II powołał do istnienia
cztery wielkie diecezje katolickie na terenie Rosji. Spotkało się
to z dużym sprzeciwem Kościoła prawosławnego.
W odchodzącym roku Ojciec św. Jan Paweł II odbył kilka
pielgrzymek. W drugiej połowie lipca odwiedził Toronto, gdzie
spotkał się z młodzieżą. Odwiedził także Gwatemalę i Meksyk.
Dla nas najważniejsza była wizyta w Polsce. Szesnastego
października, w dwudziestą czwartą rocznicę swego wyboru na
Stolicę św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II ogłosił List apostolski
o różańcu: Rosarium Virginis Mariae. W dokumencie tym
Papież podjął decyzję o rozszerzeniu modlitwy różańcowej o
tajemnice światła. W dotychczasowym układzie tej modlitwy od
tajemnicy znalezienia Jezusa w świątyni jerozolimskiej
przechodziliśmy od razu do rozważania modlitwy Jezusa w
Ogrodzie Oliwnym. W medytacji była więc pominięta cała
działalność publiczna Jezusa. Dzięki tajemnicom światła możemy teraz kontemplować najważniejsze wydarzenia zbawcze z
okresu działalności publicznej Jezusa.
d. Najważniejsze wydarzenia w Kościele lokalnym

Od wydarzeń w Kościele powszechnym i polskim przechodzimy do naszego środowiska parafialnego i regionalnego.
Chcemy zauważyć, że 8 września w odchodzącym roku przeżywaliśmy w naszym leżajskim sanktuarium dwieście pięćdziesiątą rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Leżajskiej. Głównej uroczystości jubileuszowej przewodniczył JEm ks. kard.
Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski. Drugim godnym wspomnienia wydarzeniem w naszym leżajskim
środowisku były uroczystości dziewięćdziesięciolecia leżajskiego gimnazjum i liceum. Odbyły się one w dniach 12-13
października i zgromadziły rzesze absolwentów naszej leżajskiej
szkoły.
Na końcu spójrzmy na nasze Hucisko. Odnotujmy tu dwa
wydarzenia. Pierwsze, to nabycie i zainstalowanie na dzwon493

nicy trzech nowych dzwonów. To ważny i znaczący nabytek dla
naszego kościoła. Dzwony będą nas wzywać na modlitwę i będą
nas zapraszać do naszej świątyni. Ich glos będzie także
towarzyszył żegnanym przez nas do wieczności. Drugie wydarzenie, które trzeba odnotować, to odejście o. Mariana Wachowicza i przybycie o. Stanisława Lizaka.
3. Sylwestrowe „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę”
Po spojrzeniu na odchodzący rok jednoczymy się we wspólnej modlitwie. Pragniemy na tej Eucharystii podziękować Panu
Bogu za każde dobro otrzymane w tym roku – w wymiarze
społecznym: całego Kościoła i świata, jak również indywidualnym, osobistym. Na naszym modlitewnym spotkaniu chcemy
także przeprosić Pana Boga za nasze grzechy i słabości.
Będziemy także w czasie Mszy św. i nabożeństwa eucharystycznego prosić o Boże błogosławieństwo na nadchodzący rok
2003.
Hucisko k. Leżajska, 31 grudnia 2002 r.
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D. Inne homilie różne
Bogu i Ojczyźnie
1. Z historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
W kolejną niedzielę naszego życia otaczamy ołtarz Chrystusowy i składamy Ojcu niebieskiemu ofiarę uwielbienia. W
dzisiejszym rozważaniu skierujemy nasze myśli i serca ku
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w Lublinie. Staję
dziś przed wami jako przedstawiciel tej uczelni, jako jej student,
by wam przedstawić o niej garść informacji, by was nieco
zapoznać z jej życiem i działalnością. Katolicki Uniwersytet
Lubelski jest waszą uczelnią, bo wy go wspomagacie waszą
modlitwą i ofiarami pieniężnymi. Wszyscy macie prawo do
rzeczowej informacji o życiu i działalności tej szczególnej
uczelni w naszym kraju.
Katolicki Uniwersytet Lubelski został założony w 1918 roku
przez ks. Idziego Radziszewskiego. Od samego początku miał
być placówka naukową, mającą za zadanie kształcenie elity
katolickiej, która przyczyniałaby się do pogłębiania życia religijnego wśród polskiej inteligencji. Obrał sobie za dewizę słowa:
Bogu i Ojczyźnie.
W czasie drugiej wojny światowej działalność uniwersytetu
została zawieszona. Wielu pracowników naukowych i studentów
zaaresztowano, niektórych rozstrzelano. Gmach uniwersytetu
zamieniono na niemieckie obiekty wojskowe. Mienie uczelni
wraz z biblioteką zostało częściowo zdewastowane. Po wojnie
uniwersytet wznowił swoją działalność jako pierwszy wśród
wyższych uczelni w naszym kraju. Było to już w roku 1944.
Mimo ciągłej nieprzychylności władz komunistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi swoją działalność.
W swojej powojennej historii przetrwał trudne etapy naporu
swoich wrogów. Był i jest w naszym kraju ostoją niezależnej
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od ideologii myśli naukowej. Stanowi intelektualne i moralne
zaplecze dla polskiego Kościoła. Jeśli Kościół w Polsce stanowi
opozycję moralną wobec lansowanej w kraju ideologii, jeśli jego
sytuacja jest znacznie lepsza niż w innych krajach demokracji
ludowej, to jest w tym duża zasługa Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
2. Aktualna kondycja KUL
Uczelnia posiada dzisiaj prawa państwowe. Kształci młodzież rekrutującą się z całej Polski. Uniwersytet podejmuje szeroki wachlarz zagadnień naukowych, głównie z zakresu szeroko
rozumianej kultury chrześcijańskiej. Podejmuje tę problematykę, która została wyłączona z zakresu badań innych wyższych uczelni naszego kraju. Swoje badania skupia wokół
zagadnień teologicznych, filozofii, prawa kanonicznego, historii
Kościoła, literatury chrześcijańskiej. W ten sposób uniwersytet
wypełnia niezmiernie ważną lukę w naszej kulturze narodowej.
Katolicki Uniwersytet Lubelski dzieli się aktualnie na cztery
wydziały: Wydział Teologiczny, Filozofii Chrześcijańskiej,
Prawa Kanonicznego i Humanistyczny. Zatrudnia ponad trzystu
pięćdziesięciu pracowników naukowych. Wśród nich są
naukowcy – specjaliści o światowej sławie. Trzeba powiedzieć,
że z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim są dziś związani
najlepsi nasi teologowie, myśliciele chrześcijańscy naszego
kraju.
Jesteśmy w tej chwili najskromniejszym uniwersytetem w
Polsce pod względem liczby studentów i środków materialnych.
W tej chwili na uczelni studiuje ponad 2 500 studentów i
studentek pochodzących z terenu całej Polski. W gronie studentów znajduje się ponad dwustu księży ze wszystkich diecezji
polskich oraz z różnych zgromadzeń zakonnych. Odbywają tu
studia specjalistyczne, zdobywają stopnie naukowe i przygotowują się do pełnienia ważnych zadań w kościołach lokalnych.
Archidiecezja wrocławska oddelegowała aktualnie na KUL
siedmiu księży studentów. Po skończonych studiach niektórzy
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znajdą zatrudnienie w Wyższym Seminarium Duchownym i w
Kurii Biskupiej. Ponadto z terenu archidiecezji wrocławskiej
kształci się tam około siedemdziesięciu studentów i studentek
świeckich. W przyszłości pomnożą oni inteligencję katolicką
Dolnego Śląska.
KUL może dziś szczycić się znakomitymi absolwentami i
bogatym dorobkiem naukowym. Ponad połowa obecnych
polskich biskupów – z ks. Prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim na czele – zdobywała wykształcenie teologiczne i filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Większość
księży profesorów pracujących dziś w różnych seminariach
duchownych, diecezjalnych i zakonnych zdobywała stopnie
naukowe na KUL. Również siostry zakonne sprawujące dziś
różne funkcje w swoich zgromadzeniach w większości są absolwentkami tej uczelni. Wielu znanych dziś katolików świeckich odbywało studia na KUL. Dzięki tej uczelni są przygotowani do krzewienia kultury chrześcijańskiej w naszej Ojczyźnie.
Uniwersytet posiada wspaniały księgozbiór teologiczny,
liczący ok. 600 tysięcy książek. Uniwersytet publikuje rocznie
mniej więcej 25 pozycji książkowych i w przybliżeniu czterysta
artykułów. Uniwersytet utrzymuje żywe kontakty z wyższymi
uczelniami w kraju i za granicą, zwłaszcza z katolickimi
uniwersytetami Europy Zachodniej. Organizuje sympozja, tygodnie naukowe, przyjmuje znakomitych teologów i filozofów z
zagranicy z wykładami gościnnymi.
Funkcjonowanie uniwersytetu pochłania wielkie sumy pieniędzy. KUL jest jedynym uniwersytetem nieotrzymującym
dotacji państwowych. Utrzymuje się z dobrowolnych ofiar
naszego polskiego społeczeństwa katolickiego. Społeczeństwo
nasze składa datki na tacę w kościołach całej Polski z okazji
świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Są to
wasze datki. Dlatego jest to wasz uniwersytet. Jest on własnością
całego społeczeństwa katolickiego.
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3. Towarzystwo Przyjaciół KUL
Chcę dzisiaj zaproponować Państwu jeszcze inną formę
duchowej i materialnej pomocy Katolickiemu Uniwersytetowi
Lubelskiemu. Przy KUL istnieje organizacja nazywająca się
Towarzystwo Przyjaciół KUL. Jest to organizacja legalna,
zatwierdzona przez władze państwowe, zrzeszająca już ponad
dwa tysiące wiernych katolickiej Polski. Wstąpienie do organizacji pociąga za sobą uiszczenie opłaty rocznej w wysokości
co najmniej 120 zł. Każdy członek TP KUL staje się szczególnie
bliski tej uczelni, przede wszystkim ma udział w jej dobru
duchowym. Codziennie o godzinie ósmej sprawuje się Mszę św.
za członków żyjących i zmarłych TP KUL. Ponadto na Jasnej
Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej codziennie o
godzinie siódmej odprawiana jest Msza św. w intencji
wszystkich ofiarodawców i członków towarzystwa.
Jako ludzi wierzących zapraszam was dzisiaj do wstąpienia w
poczet członków TP KUL. Przy drzwiach kościoła, przy
stolikach pełnią dyżur dwie studentki KUL. Dysponują one
deklaracjami członkowskimi. Po Mszy można się będzie wpisać
w poczet członków TP KUL. W ten sposób można wydajnie
wspierać uniwersytet, a przez to także dobro Kościoła i narodu.
Można zaświadczyć, że zależy nam na losach prawdy i miłości w
naszym narodzie.
Zycie nasze przemija zbyt szybko. Ciągle zauważamy, że
jeszcze tak mało dobra wyszło z naszych rąk. W chwilach zadumy może nam zjawić się pytanie: czym przysłużyliśmy się
Kościołowi, narodowi? Oto dzisiaj mamy nową propozycję
włączenia się w tworzenie dobra duchowego Kościoła i promocji
kultury chrześcijańskiej w naszym kraju.
W imieniu społeczności akademickiej KUL z góry dziękuję
za wszelką duchową i materialną życzliwość dla naszej uczelni.
Niech dobry Bóg wszystkim obficie błogosławi. Amen.
Szkic kazania na temat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
głoszonego w latach 1972-1976 w różnych parafiach naszego kraju
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Do kapłaństwa przez bibliotekę
1. Zadania kapłana

W waszej parafii gości dzisiaj delegacja kleryków Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Pozwólcie, że dzisiejsze rozważanie poświęcę naszej pracy w seminarium, w tym także naszej planowanej nowej bibliotece.
Kapłan Chrystusowy w Kościele wypełnia trzy główne
funkcje. Głosi prawdę Ewangelii, przekazuje ludziom mądrość –
nie swoją, ale Bożą – wiedzę dotyczącą Boga, człowieka i
świata. Takiej prawdy człowiek potrzebuje. Chrystus powiedział, że: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4); „[...] poznacie
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).
Dzisiaj to zadanie jest szczególnie ważne, bo świat zalewa
fala kłamstwa, a kłamstwo to trucizna dla naszego ducha.
Kłamstwo to dzieło szatana. Ludzie inspirowani przez szatana
rozsiewają kłamstwo i zwalczają tych, którzy odważnie głoszą
prawdę. Za odważne głoszenie prawdy zginął niedawno ks.
Jerzy Popiełuszko.
Kapłan sprawuje także świętą liturgię, udziela sakramentów
św. Najczęściej przychodzi mu być szafarzem Najświętszej Eucharystii. Z ludem i za lud sprawuje tę Ofiarę. Z ludem wielbi
Boga, który przez niego obdarza ludzi swoją mocą: przy ołtarzu,
w konfesjonale.
Wreszcie kapłan jednoczy ludzi w jedną rodzinę dzieci
Bożych, budując wspólnotę eklezjalną. Szatan dzieli, skłóca,
prowadzi do niszczenia, do krzywdy i zniewolenia, wzywa do
rewolucji, do wojny. Natomiast kapłan zachęca do rozwoju
duchowego, nawołuje do jedności.
2. Zadania Wyższego Seminarium Duchownego

Do tych ważnych funkcji przygotowuje się kapłan w Seminarium Duchownym. Tam właśnie wstępują młodzi chłop499

cy po maturze, którzy usłyszeli wołanie Chrystusa: „Pójdź za
Mną”. Przychodzą do tego domu na długie sześć lat. Codziennie
przebywają sporo czasu w kaplicy przed Chrystusem, przed
Tym, który ich powołał. Rozważają Jego naukę, rozpoznają
swoje powołanie. Podejmują pracę nad pogłębieniem swojej
duchowości, pracę nad rozwojem talentów. Uwalniają się od
wad, zdobywają potrzebne cnoty. Codziennie klerycy uczęszczają na wykłady z filozofii i teologii oraz studiują prywatnie. W
ciągu sześciu lat zdają ponad sto egzaminów. Przygotowują i na
końcu bronią pracę magisterską. Po sześciu latach, zmęczeni
studiami, ale uradowani łaską święceń kapłańskich wyruszają na
żniwo Pańskie.
W roku obecnym mamy w naszym seminarium trzystu trzech
alumnów. W większości pochodzą oni z terenu naszej
archidiecezji. Są oni wymownym świadectwem, że ziemię
dolnośląską zamieszkują ludzie wiary. Jeszcze do niedawna
mówiono, że ziemia ta będzie poligonem ateizmu. Mówiono, że
drogi do kościołów zarosną tutaj trawą. Jednemu z księży
powiedziano w latach pięćdziesiątych, że nosi na sobie ostatnią
sutannę, że następnej już nie będzie potrzebował, bo Kościół w
społeczeństwie socjalistycznym jest zbędny i musi zamknąć
swoją działalność. Te wszystkie zapowiedzi się nie spełniły. Na
ziemi dolnośląskiej żyją ludzie wiary. Na Dolnym Śląsku działa
Kościół. Głosi Ewangelię i uświęca ludzi, prowadzi ich do
zbawienia. Pokazuje ludziom drogi życia, umacnia darami
Bożymi, daje siłę, budzi nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem.
Moi drodzy, żeby można to ważne zadanie Kościoła w narodzie przedłużać, żeby było można dobrze przygotować kapłanów do tych ważnych i jakże potrzebnych zadań, trzeba
dysponować odpowiednimi środkami. Potrzebny jest do tego
m.in. dobry warsztat pracy: warsztat naukowy i formacyjny.
Potrzebne są mieszkania, kaplice, sale wykładowe, biblioteki.
Ten warsztat dzisiaj jest na waszym utrzymaniu. Wy dźwigacie ciężar utrzymania waszych księży, także ciężar utrzyma500

nia Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego i
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jednym z
ważkich elementów tego warsztatu jest biblioteka. Bez dobrze
urządzonej biblioteki nie może być mowy o żadnych studiach,
także o studiach teologicznych.
3. Biblioteka koniecznym warsztatem każdej uczelni
Biblioteka – to warsztat konieczny do normalnego funkcjonowania każdej uczelni, także naszej, teologicznej. Biblioteka
to nie tylko zbiór książek. Biblioteka to wypożyczalnia,
czytelnie, sale wykładowe, magazyny z książkami.
W ostatnim czasie rozpoczęliśmy we Wrocławiu prace przygotowawcze pod budowę ogromnego nowego gmachu biblioteki, który jest nam koniecznie potrzebny. W zamierzeniu naszego Księdza Kardynała będzie to dzieło na uczczenie tysiąclecia diecezji. Będzie to świadectwo, że społeczeństwo katolickie w tak trudnym czasie, jakim jest dla nas koniec dwudziestego wieku, zdobyło się na tak wielki czyn na rzecz Kościoła i kultury chrześcijańskiej. My odejdziemy, a to dzieło
pozostanie, pozostanie, jak pozostaną kościoły, także te wzniesione rękami dziś żyjących ludzi. Pozostanie to jako ślad naszej
miłości do Kościoła, jako znak naszej wiary.
Jeśli chcecie mieć udział w tym dziele, to prosimy was o modlitwę i w miarę waszych możliwości o wsparcie finansowe. Tak
jak z wielu cegieł jest zbudowany ten kościół, tak z wielu ofiar,
nawet tych najmniejszych, stanie kiedyś zamierzone przez nas
dzieło.
W jaki sposób możemy wspomagać zamierzone dzieło budowy biblioteki? Można dzisiaj złożyć ofiarę na tacę. Kto dziś
nie jest przygotowany, może zabrać za sobą przekaz pocztowy i
przesłać ofiarę w stosownym czasie do Wrocławia. Udało nam
się otworzyć konto w banku, konto budowy biblioteki. My ze
swej strony pamiętamy o was w modlitwie. Szczególnie modlimy się za naszych dobrodziejów w pierwsze czwartki miesiąca. Modlimy się wówczas nie tylko o nowe powołania ka501

plańskie i zakonne, ale wypraszamy przed Bogiem błogosławieństwo dla naszych dobrodziejów.
Dziękuję serdecznie Księdzu Pproboszczowi i wam za to, że
mogliśmy dziś wśród was być, mówić do was i modlić się z
wami. Niech dobry Bóg prowadzi nas dalej drogami prawdy i
miłości. Niech drogi nasze będą drogami rozwoju talentów,
byśmy kiedyś z naręczami dobrych uczynków mogli przed Nim
stanąć i usłyszeć słowa: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź
do radości twego Pana” (Mt 25,21). Amen.
Szkic kazania głoszonego w następujących parafiach: Polkowice, 15 listopada
1987 r.; Brzeg, par. pw. Świętego Krzyża, 29 listopada 1987 r.; Wrocław-Księże
Małe, par. pw. NMP Wspomożenia Wiernych, 24 stycznia 1988 r.; Brzeg, par. pw.
św. Mikołaja, 21 lutego 1988 r.; Brzezia Łąka, 13 listopada 1988 r.; Dzierżoniów,
par. pw. NMP Matki Kościoła, 19 lutego 1989 r.

W hołdzie Bogu i ludziom
na końcu tysiąclecia
So 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,l-12a

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale!
Magnificencjo, szanowny Panie Rektorze Uniwersytetu
Wrocławskiego!
Szanowni Przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i
samorządowych! Drodzy Artyści!
Drodzy Bracia Kapłani i Alumni!
Siostry i Bracia w Chrystusie!
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1. Miara wielkości człowieka u Boga i u ludzi

W niedzielę, w którą inaugurujemy Wieczory Tumskie, Jezus
Chrystus proklamuje przed swoim Kościołem, w tej chwili przed
nami, swoje Błogosławieństwa. Przypominający ludzie tworzą
Jego prawdziwy Kościół, w jakich ludziach ma Bóg swoje
upodobanie, za jakimi się ujmie i ich obficie wynagrodzi. Ci
ludzie wielcy w oczach Boga to nie zawsze ci, których
gloryfikuje świat, których spotykamy na pierwszych szpaltach
światowych czasopism i oglądamy w telewizji. Bóg ma inną
miarę wielkości. W Jego oczach znajdują uznanie ubodzy
duchem, płaczący, cisi, łaknący sprawiedliwości, miłosierni,
czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowania
dla sprawiedliwości. Wszyscy o takiej postawie nazwani są
błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Ci zdobywają u Boga i u
Jego przyjaciół prawdziwą wielkość i otrzymują sławne imię na
wieki. I można ubolewać nad tym, że wielcy tego świata uważają
takich po prostu za głupich, za nic nieznaczącą dziejową
mierzwę. W światowych rankingach wielcy i szczęśliwi to
przede wszystkim wygadani, spryciarze, przystojniacy, ci z
forsą, z przebiciem, z tupetem, natomiast ubodzy, płaczący,
miłosierni, czystego serca – w ogóle się po prostu nie liczą. Za
tymi ostatnimi jednak ujmie się sam Bóg i ich wywyższy według
swojej miary. Przypomina dziś wyraźnie o tym św. Paweł, gdy
mówi: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby
zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych
poniżyć” (1 Kor 1,27). A więc Bóg ma swoją strategię i inną
miarę wielkości niż wielcy tego świata. Z pewnością taką
właśnie Bożą miarą wielkości kierował się zmarły i wczoraj
pochowany w Krakowie Jerzy Turo- wicz, redaktor naczelny
„Tygodnika Powszechnego”.
2. Cel Wieczorów Tumskich

Jako ludzie Chrystusa i Kościoła winniśmy tę miarę Boga
wciąż na nowo akceptować, bo właśnie tę miarę ostatecznie
potwierdza historia i codzienne życie. Chcemy to wyraźnie
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powiedzieć dzisiaj, gdy inaugurujemy w naszej katedrze Wieczory
Tumskie. Wielką i szlachetną historię naszego biskupstwa oraz
naszego miasta tworzyli ludzie Ośmiu błogosławieństw, ludzie,
którzy czerpali natchnienie i moc z Ewangelii. To oni nadali historii
tej ziemi rysy chrześcijańskie, to oni pozostawili nieprzemijające
pomniki ludzkiego ducha, które do dziś cieszą nasze oczy.
Będziemy tych ludzi wspominać na comiesięcznych spotkaniach tumskich. Mamy wśród nich świętych kanonizowanych:
św. Andrzeja Świerada, św. Jadwigę Śląską, św. Jacka, bł.
Czesława, św. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein). W
gronie ludzi, którym drogie były Chrystusowe Błogosławieństwa,
znajdujemy świątobliwych biskupów: np. bp. Waltera i Tomasza,
budowniczych pierwszej katedry, bp. Nanke- ra, kard.
Diepenbrocka, kard. Bertrama czy kard. Bolesława Kominka, by
wymienić tylko niektórych. Są także gorliwi kapłani, są siostry
zakonne, są ojcowie, matki, są uczeni, artyści, działacze społeczni.
Jest wiele anonimowych osób, którzy w tym mieście wydeptywali
sobie ścieżki ku świętości. U kresu tysiąclecia chcemy za nich
wszystkich dziękować dobremu Bogu, Królowi wieków i Panu
wszechświata.
3. Archikatedra wrocławska – świadek historii
Dziś na początku naszych spotkań na Ostrowie Tumskim
zatrzymujemy nasz wzrok na tej świątyni katedralnej. Nazywamy ją matką kościołów ziemi dolnośląskiej. Jest to matka
już bardzo sędziwa. Długa i dramatyczna, a niekiedy i tragiczna
jest jej historia. W gablocie przed głównym wejściem znajdziemy daty, które rejestrują najważniejsze zdarzenia w dziejach tej świątyni. Była wznoszona, odnawiana i upiększana
w różnym czasie. Każde pokolenie coś tu dokładało, począwszy od tego, co możemy zobaczyć w podziemiach, a kończąc
na niedawno założonych hełmach. To właśnie wokół tej świątyni matki koncentrowało się w ciągu dziesięciu wieków życie
religijne diecezji i archidiecezji wrocławskiej To tutaj przede
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wszystkim są początki kultu chrześcijańskiego. To gdzieś na tym
miejscu, na którym jesteśmy, stanął tysiąc lat temu, w roku 1000
pierwszy biskup wrocławski Jan. To tutaj znajduje się kolebka
naszego miasta. Tutaj od zarania celebrowano Eucharystię. Tutaj
przez wieki odbywały się święcenia kapłańskie i biskupie oraz
różne uroczystości diecezjalne. To tutaj wiele par małżeńskich
związało swoje serca świętym węzłem sakramentu małżeństwa.
To na to miejsce takie mnóstwo ludzi przybywało i ciągle
przybywa po przebaczenie grzechów. To tutaj występowali także
różni artyści, mistrzowie słowa, muzyki i śpiewu. To ta świątynia
przeżyła tragiczną kwietniową Wielkanoc 1945 roku, gdy spadły
na tę budowlę niszczycielskie bomby. To tutaj 1 września 1965
roku głosił homilię dla całej Europy wielki Prymas, kard. Stefan
Wyszyński, i wołał w dźwigniętej z ruin katedrze: „Wratislavia,
Wratislavia, powróciła twoja sława”. To tu modlił się z nami już
dwukrotnie Jan Paweł II: 21 czerwca 1983 i 31 maja 1997 roku.
Katedra wrocławska, matka naszych świątyń, dziś nie przestaje być miejscem naszych szczególnych spotkań religijnych.
Gdy dobiega kresu pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa, tu nad
Odrą, w piastowskim Wrocławiu, na tym miejscu, w tej katedrze
inaugurujemy Wieczory Tumskie, by przygotować się do
jubileuszowego dziękczynienia Bogu za wieki historii, za powrót
potomków Piastów na tę ziemię, za wszelkie dobro, które tu się w
ciągu wieków stało. Dziś już przywołujemy z mroków przeszłości
tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków przybywali do tej
świątyni, którzy tu zanosili modły i uczyli się od Chrystusa być
Jego uczniami, być ludźmi Ośmiu błogosławieństw. W duchowej
łączności z nimi chcemy naszą dzisiejszą liturgią, naszym
chóralnym śpiewem chwalić Boga i sławić Jego imię za czas,
który jest za nami. Niech chwała Pana będzie na naszych ustach.
Niech pieśń chwały płynie do niebios bram, przed oblicze Pana,
który jest godzien chwały.
Archikatedra wrocławska, inauguracja Wieczorów Tumskich,
31 stycznia 1999 r.
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Zaskakujący nas Bóg – myślenie Boga i myślenie
człowieka
1 Sm 16, 1-13; Mk 2,23-28

Wstęp
W ogłoszonym dzisiaj słowie Bożym przewijają się dwa
główne wątki. Wątek pierwszego czytania można by wyrazić w
słowach: logika działania Boga odbiega często od logiki
działania człowieka, główny zaś wątek dzisiejszej ewangelii daje
się zamknąć w zdaniu: prawo jest dla człowieka, a nie człowiek
dla prawa.
1. Wątek pierwszy: logika Pana Boga i logika człowieka
Musiał być bardzo zaskoczony sędziwy Jesse, gdy przedstawiał Samuelowi do namaszczenia na króla swoich synów.
Zaczął od najstarszych i najbardziej zasłużonych. Ale natchniony Samuel powtarzał przy każdym: „nie tego wybrał Pan”. Ku
zaskoczeniu ojca i starszych synów oko proroka spoczęło na
najmłodszym. Wbrew oczekiwaniom to właśnie ten najmniejszy, Dawid, pasterz owiec, został wybrany i namaszczony na
króla Izraela.
Zaskoczony był potem Herod i jego świta, gdy dowiedzieli
się, że zapowiadany i oczekiwany Król Żydowski, Mesjasz,
narodził się w stajni koło Betlejem, a nie na dworze królewskim.
Dziwili się nawet rodzice Jezusa, gdy Ten odłączył się od
nich, został w świątyni i trzeba było Go poszukiwać trzy dni:
„Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem
serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48).
Dziwiło się potem wielu, że Jezus powołał do grona swych
uczniów celnika Lewiego, że nawet poszedł do niego w gościnę.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie mówili wtedy do Jego uczniów:
„Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” (Łk 5,30).
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Zmartwił się także Apostoł Piotr, gdy na swoją odważną
propozycję złożoną Mistrzowi usłyszał od Niego cierpkie słowa:
„Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po
Bożemu, lecz po ludzku” (Mt 16,23).
Wreszcie wielu było zaskoczonych tym, co stało się w Wielkim Tygodniu, u kresu życia Jezusa. Owo zdziwienie wyrazili
uczniowie wobec Zmartwychwstałego w drodze do Emaus: „A
myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela”
(Łk 24,21a).
Dzisiaj my dziwimy się wieloma rozstrzygnięciami, wydarzeniami, które – jak wierzymy – ostatecznie pochodzą od Boga,
albo są przynajmniej przez Niego dopuszczane. Bóg potrafi nas
ciągle zaskakiwać swoim działaniem. Jego logika działania nie
pokrywa się z naszą. Sam Bóg to stwierdził, gdy kazał
prorokowi zapisać słowa: „Bo myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55,8). A dziś w
pierwszym czytaniu było też powiedziane: „Nie tak bowiem, jak
człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne
dla oczu, a Pan widzi serce” (1 Sm 16,7b).
Jakże często myślimy, planujemy, oceniamy sprawy tego
świata, także sprawy Kościoła, według kryteriów i mechanizmów
czysto ludzkich. I Pan Bóg nam czasem to wszystko poprzewraca.
Dlatego też dziwimy się niekiedy decyzjom papieża, biskupa.
Pytamy, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego tak się stało.
Mówimy z oburzeniem: przecież to nie ma żadnego sensu.
Dwadzieścia sześć lat temu w tym czasie pytano we Wrocławiu, dlaczego na stolicę metropolitalną we Wrocławiu przychodzi biskup z Białegostoku. Dziś, Eminencjo, widzimy, że
było to opatrznościowe. Podobnie dwadzieścia trzy lata temu
mówiono nie tylko w Rzymie, dlaczego taki papież, nie-Włoch,
papież, którego wybrano z dalekiego kraju. Dziś powiemy, że to
także było opatrznościowe. Warto zatem zawsze pamiętać, że to
właśnie Bóg ostatecznie pisze historię świata, historię narodów,
historię życia każdego i każdej z nas.
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Co nam zatem pozostaje? Powinniśmy nasze myślenie nieustannie korygować i naprowadzać je na szlaki Boże. Dajmy się
więc Bogu zaskakiwać Jego rozwiązaniami i mówmy ze
wszystkimi konsekwencjami, w pokorze i w wierze słowa:
„Bądź wola Twoja”.
2. Wątek drugi: szabat jest dla człowieka, a nie człowiek
dla szabatu
Faryzeusze byli zaskoczeni, gdy Chrystus usprawiedliwił
łamanie prawa szabatu przez uczniów, gdy wypowiedział śmiało
zasadę: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu” (Mk 2,28).
Legalistów nigdy nie brakowało. W każdej religii, także i w
naszej chrześcijańskiej, katolickiej, pojawiała się i pojawia
ciągle na nowo tendencja do legalizacji, do przerostu litery
prawa nad duchem. Zjawisko to daje się także zauważyć w
innych sektorach kultury: w nauce, w sztuce, w moralności.
Może tak się dziać i faktycznie czasem się tak dzieje, że w tych
wspomnianych sektorach kultury ginie człowiek. Mówimy
wówczas, że człowiek pada ofiarą swoich wytworów. W języku
metafizyki powiemy: substancja jest niszczona przez przypadłości, natomiast w języku zdrowej, personalistycznej antropologii: że osoba zatraca prymat wobec rzeczy, że bycie traci
prymat wobec mienia, etyka wobec techniki, miłość wobec
sprawiedliwości.
Warto więc zawsze pamiętać, że celem kultury, nauki, sztuki,
etyki, prawa, a nawet religii jest człowiek, a celem człowieka
-Bóg.
Zakończenie
Na koniec skierujmy spojrzenie ku św. Wincentemu, męczennikowi z Saragossy. Może też czasem zastanawiamy się,
dlaczego to on właśnie został obrany patronem wrocławskiej
Kapituły Katedralnej. Może między innymi dlatego, że umiał
swoje myślenie podporządkowywać prawu Bożemu, że nie
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miał wątpliwości, iż Chrystus jest także Panem szabatu. A to już
jest znamieniem świętości i jest godne naśladowania, także przez
obecnych tu członków Metropolitalnej Kapituły Wrocławskiej.
W dzień święta Kapituły Katedralnej winszujemy Eminencji,
Ekscelencji Prepozytowi, Dziekanowi Kapituły, Sekretarzowi i
wszystkim jej członkom przede wszystkim daru wnikania w
logikę Bożego myślenia i działania.
Archikatedra wrocławska, święto Wrocławskiej Kapituły Katedralnej,
22 stycznia 2002 r.

Szkoła z nowym patronem
Syr 4,11-19; Flp 2,1-4; J 15,9-19

1. Natura, cele i zadania szkoły
Gdy dzisiaj mamy nadać Publicznemu Gimnazjum nr 1 w
Brzegu imię Józefa Piłsudskiego, wypada nam się zastanowić,
czym jest szkoła i jaki ma sens nadawanie jej imienia.
Najpierw więc pytanie: czym jest szkoła? Odpowiemy, że
szkoła jest instytucją wychowawczo-kształceniową. Mówimy,
że powinna być przedłużeniem domu rodzinnego. A dom rodzinny jest pierwszym etapem naszego życia, jest pierwszą
wspólnotą, w której się wychowujemy. W rodzinie we wczesnym dzieciństwie zaczynamy poznawać ludzi i świat. W rodzinie spędzamy pierwsze lata naszego życia. Przychodzi czas,
kiedy podejmujemy naukę w szkole. Wchodzimy do innej,
pozarodzinnej społeczności. Uczymy się czytać, pisać, rachować. Zapoznajemy się z historią naszego kraju, narodu. Poznajemy historię i nnych krajów i narodów. Uczymy się także
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o innych kontynentach, na lekcjach biologii, fizyki, chemii
poznajemy prawa przyrody. Jednym słowem, zdobywamy wiedzę o człowieku, o świecie, a na lekcjach religii – także o Bogu.
Szkoła nas nie tylko kształci, ale także wychowuje. Kształtuje
nasze charaktery. Dobra szkoły uczy nas mądrości. Pochwała
mądrości była wyrażona dziś w pierwszym czytaniu: „Mądrość
wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej
szukają. Kto ją miłuje, ten miłuje życie, a ci, którzy dla niej rano
wstaną, napełnią się weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy
chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi” (Syr 4,11-13).
Z racji, że szkoła także nas wychowuje, porównujemy ją z
matką. Wyższe uczelnie bywają nazywane alma mater – „matka
karmicielka”. Taką małą alma mater, małą „matką karmicielką”, jest także szkoła podstawowa, jest gimnazjum i liceum. Skoro tak, to możemy powiedzieć, że szkoła – tak jak
matka – karmi nas mlekiem mądrości, karmi naszego ducha
pokarmem duchowym. Stąd też szkołę powinniśmy miłować,
tak jak miłuje się matkę. Takie widzenie szkoły stawia zobowiązania i wymagania wobec nauczycieli i uczniów. Nauczyciele winni czuć się nie tylko przekazicielami informacji, wiadomości z poszczególnych przedmiotów, ale winni słowem
0 przykładem swego życia promować wobec swoich wychowanków wartości humanistyczne, moralne i religijne.
2. Dlaczego patron szkoły?
Przechodzimy do pytania drugiego: dlaczego patron szkoły? Najpierw przypomnijmy sobie, że wszyscy nosimy własne, osobiste imiona. Mamy w niebie swoich patronów. Gdy
Kościół ich wspomina w liturgii, wtedy obchodzimy imieniny. Otrzymujemy słowa życzeń, prezenty, upominki. Nasi niebiescy patronowie nas wspomagają. Są naszymi opiekunami.
Zapoznajemy się z ich życiem po to, by ich jakoś naśladować.
Swoich patronów mają także wspólnoty ludzkie, zwłaszcza religijne. Każda diecezja i każda parafia ma swoich patro510

nów. Przypomnijmy, że patronem archidiecezji wrocławskiej
jest św. Jan Chrzciciel. Patronem waszej parafii jest Chrystus
podwyższony na Krzyżu. Także instytucjom świeckim, państwowym nadajemy imiona, czyli przydzielamy im patronów.
Zwykle są to jacyś bohaterowie narodowi. Imiona są przydzielane wyższym uczelniom, szkołom średnim i podstawowym.
Np. w Poznaniu jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, we Wrocławiu był
Uniwersytet im. Bolesława Bieruta. W czasach „Solidarności”
imię to zostało wykreślone.
Patron przydzielany jakiejś szkole nakłada na nią jakieś
zobowiązania. Nie wolno ich traktować jako ciężaru. Każda
społeczność, w tym także szkoła, która obiera sobie patrona,
winna go znać, wiedzieć, w czym on się zasłużył i w czym
można go naśladować.
Przychodzi czas, by zapytać, dlaczego został wybrany na
patrona waszej szkoły Józef Piłsudski. Wiemy, że dotąd nie
został ogłoszony świętym i prawdopodobnie nie będzie wyniesiony w Kościele do chwały ołtarzy, ale jest to nasz bohater
narodowy, który wiele uczynił dla Polski i w wielu dziedzinach
pozostawił nam wzór do naśladowania.
Przypomnijmy sobie w krótkim zarysie jego biogram.
Wielki wódz narodu polskiego, Marszałek Józef Piłsudski,
urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na ziemi wileńskiej.
Był to czas naszej niewoli narodowej. W Polsce zniewolonej
wybuchły już dwa powstania: listopadowe w roku 1830 i
styczniowe w 1863. W kraju panowało zwątpienie, bo powstania
zostały stłumione przez rosyjskiego cara. Wielu Polaków,
zwłaszcza po powstaniu styczniowym, wywieziono na Sybir.
Tam wielu z nich zginęło w strasznych warunkach. Na kraj
nadeszła ciemna noc. Zakazywano Polakom marzyć i mówić o
wolności. Jednakże miłość do Ojczyzny nie wygasła. W polskiej rodzinie uczono zdrowego patriotyzmu. W takiej zdrowej, patriotycznej rodzinie polskiej wychował się Marszałek
Józef Piłsudski. Jak mówił na jego pogrzebie, w maju 1935
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roku, bp Józef Gawlina, przy szczelnie zamkniętych drzwiach,
przy zaryglowanych oknach matka uczyła go wznosić modły do
Najwyższego o chwałę i wolność Ojczyzny i modlić się za tych,
co życie swe oddali za wolność, i za tych, którzy poszli na
wygnanie. Chłopiec Józef wyniósł z domu rodzinnego dobre
zasady, przede wszystkim wyniósł miłość do Ojczyzny, troskę o
jej wolność. W dwudziestym roku życia za walkę konspiracyjną
o wolność Ojczyzny został wysłany na Sybir. Po pięciu ciężkich
latach wrócił do kraju. Nie wystraszył się przeciwników,
zaborców. Stanął znów w szeregach walczących. Został znowu
aresztowany i uwięziony. W czasie pierwszej wojny światowej
stworzył słynne Legiony Polskie. Jako brygadier dowodził
Legionami. W trudzie i znoju przyczynił się do wywalczenia
niepodległości Polski. Walczył na wszystkich frontach o granice
odradzającej się z niewoli Ojczyzny. Był bohaterem wojny
polsko-sowieckiej 1920 roku. Potem dalej stał na czele państwa,
aż do śmierci.
Piłsudski uchodzi za bohatera narodowego, za człowieka
czynu.
Jedenastego stycznia 1920 roku, gdy zbliżała się nieuchronna
wojna z Rosją sowiecką, Piłsudski mówił w Lublinie na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: „W dzieciństwie moim
ciągle mi szeptano w uszy tzw. mądre przysłowia: «Nie dmuchaj
pod wiatr», «Głową muru nie przebijesz!», «Nie porywaj się z
motyką na słońce». Doszedłem potem do tego, że silna wola,
energia i zapał mogą te zasady złamać. I obecnie, kiedy stoimy
wobec wielkich zadań dalszej budowy państwa polskiego,
właśnie potrzeba nam ludzi, którzy potrafią tej starej mądrości
przysłów się przeciwstawić”.
3. Nasze zobowiązania
Jakie zobowiązania podejmujemy, gdy Gimnazjum nr 1
w Brzegu nadajemy dziś imię Józefa Piłsudskiego? Spróbujmy je ułożyć w punktach i wyrazić w formie postulatów:
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- Bądźmy ludzi nie tyle słowa, ile czynu. Kto się nie poświęci, niczego nie dokona. Jan Paweł II często powtarza polskiej młodzieży: „Nie pragnijcie takiej Polski, która by was mało
kosztowała”. W Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu wisi
naczelna dewiza tej szkoły: Per aspera ad astra – „Przez ciernie
do gwiazd”.
- Uczmy w domu i w szkole zdrowego patriotyzmu. Widzimy, jak wielu jest służalców, którzy kłaniają się obcym, spodziewając się korzyści dla siebie czy dla swojej partii politycznej. Tak mało jest prawdziwych miłośników Ojczyzny.
- Bądźmy przede wszystkim przyjaciółmi Chrystusa. Zachowujmy Jego wskazania: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję” (J 15,14).
Brzeg, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 29 maja 2002 r.

W jakiej postawie w nowy rok szkolny i
katechetyczny ?
Pwt 4,1-2.6-8; Jk l,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

1. Przełomowa chwila
W trakcie roku kalendarzowego natrafiamy na chwile przełomowe, dni graniczne.
Na moment się wtedy jakby zatrzymujemy, by popatrzeć
wstecz i wychylić się w przyszłość. Niedzielą dzisiejszą zamykamy nie tylko miesiąc sierpień, ale i tegoroczny okres
wakacyjno-urlopowy. Mamy za sobą tegoroczne lato. Ze względu na wysokie temperatury i długotrwałą suszę niektórzy już
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nazwali je latem stulecia. W polskiej tradycji kościelnej sierpień
jest miesiącem ważnych rocznic narodowych, miesiącem
pieszych pielgrzymek na Jasną Górę i kilku maryjnych uroczystości. W sierpniu przypada rocznica cudu nad Wisłą i powstania „Solidarności”. W sierpniu obchodzimy cztery uroczystości maryjne: 2 sierpnia w kościołach franciszkańskich była
czczona Matka Boża Anielska. Mogliśmy wtedy zyskać tzw.
odpust Porcjunkuli; 15 sierpnia obchodziliśmy wielką uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej; 22 sierpnia było Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej i 26 sierpnia w Kościele
w Polsce obchodziliśmy imieniny Pani Jasnogórskiej. Była to
uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Przed uroczystością Wniebowzięcia i Matki Bożej Częstochowskiej z różnych
stron Polski do domu Matki wędrowały piesze pielgrzymki. W
tym roku podążały w wielkim upale. Pątnicy szli z różańcem w
ręku. W Roku Różańca modlili się w intencjach Ojca św. z okazji
dwudziestopięciolecia jego pontyfikatu.
Jutro rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny.
Dzieci i młodzież ze szkół gimnazjalnych i licealnych powracają
do szkoły. Podejmujemy nowy etap edukacji młodego pokolenia.
W szkołach odbywają się konferencje pedagogiczne. Są ustalane
programy i plany lekcji. Wszyscy w jakiś sposób powinniśmy się
włączyć w to dzieło formowania młodego pokolenia.
Na początku tego etapu szukamy wytycznych, wskazań,
propozycji. Otrzymujemy je od Boga. Przed chwilą zostało
ogłoszone słowo Boże. Zawiera ono wezwanie do przestrzegania
Bożych przykazań.
2. Wierność Bożym przykazaniom
Mowa Mojżesza, której wysłuchaliśmy w pierwszym czytaniu, jest zaproszeniem do przestrzegania Bożych przykazań.
„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać [...]. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą
mądrością i umiejętnością w oczach narodów [...]” (Pwt4,1.6).
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W słowach tych zawiera się wielka pochwała Bożego Prawa,
które zostało nadane dla dobra poszczególnego człowieka i całego narodu. Tożsamość Izraela i jego wyższość nad innymi
narodami wypływały właśnie z Prawa. Prawo Boże nie było dla
narodu przymusem, lecz powodem do chluby.
Ten ogromny respekt dla Prawa nie został zatracony w czasach
Nowego Testamentu. Chrystus wyraźnie ogłosił, że nie przyszedł
znieść Prawa, ale wypełnić; ani jedna jota nie powinna zmienić się
w Prawie (por. Mt 5,18). Wzywał do wypełniania Prawa, by
można było wejść do Ziemi Obiecanej: „Jeśli chcesz osiągnąć
życie, zachowuj przykazania” (Mt 19,17). Pełnienie woli Ojca,
wypełnianie Jego przykazań, jest jednym z podstawowych
tematów Ewangelii. Przypomina nam dziś o tym także św. Jakub
w drugim czytaniu: „Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie
tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1,22).
Jesteśmy świadkami, jak chcą nas dzisiaj wydziedziczyć z
kultury chrześcijańskiej. Próbowali tego dokonać szerzycie- le
francuskiego oświecenia, a potem komuniści. Nie udało się.
Dzisiaj zabierają się do tego dzieła wszelkiej maści liberałowie,
zwłaszcza liberałowie etyczni, którzy dziś rządzą Europą. Ojciec
św. przy każdej okazji upomina się o respektowanie wartości
chrześcijańskich w budowaniu nowej, zjednoczonej Europy.
Wiemy, jaki jest odzew. Francuscy przywódcy, wnukowie czy
prawnukowie liberałów oświeceniowych, którzy przygotowywali
nowy projekt Konstytucji europejskiej, nie chcą słyszeć o Bogu, a
nam Polakom każą cicho siedzieć w oczekiwaniu na wejście do
Unii. W środkach społecznego przekazu myśli lansowane są
wzory negatywne. Promuje się bohaterów, którzy nagminnie
lekceważą zasady religii, Kościoła. Ośmiesza się ludzi
uczciwych, prawych. Nie dajmy się zwieść!
Nikt dotąd nie żałował, że zachowywał Boże przykazania.
Wypełniajmy nasze praktyki religijne z zaangażowaniem
wewnętrznym. Obyśmy nigdy nie zasługiwali na zarzut Chrystusa, kierowany do faryzeuszów słowami proroka Izajasza:
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„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode
Mnie” (Mk 7,6). Faryzeizm i legalizm stanowią permanentne
zagrożenie dla życia religijnego. Przecież niekiedy oceniamy
nasz katolicyzm według chodzenia do kościoła, przystępowania
do spowiedzi, ofiarności w Kościele, według zewnętrznych
emblematów, które umieszczamy sobie w naszych domach
mieszkalnych czy zakładach pracy. Za wielki grzech niejeden
katolik
uważa
opuszczenie
pacierza,
przypadkowe
przekleństwo, piątkowe złamanie postu, natomiast za nic
poczytuje sobie rozpowiadanie o wykroczeniach innych, trwanie
w gniewie, trwające lata nierozmawianie ze sąsiadem czy z kimś
w rodzinie, rozbijanie cudzych małżeństw itp.
3. Troska o zdrową pobożność wewnętrzną
Chrystus zwraca uwagę na ludzkie serce, w którym się rodzi
zło i dobro: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha,
głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym” (Mk 7,21-23).
Dlatego trzeba dbać o piękno naszego wnętrza, aby był to
dom dla Boga, a nie dla szatana. Z naszego wnętrza winna promieniować dobroć dla drugich. Dziś św. Jakub nas poucza:
„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka:
opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata” (Jk
1,27). Pociągają nas ludzie dobrzy, wrażliwi. Takim człowiekiem dobroci w naszych czasach była Matka Teresa z Kalkuty,
która służyła najbiedniejszym z biednych. Po jej śmierci w 1997
roku premier Indii powiedział do swoich rodaków, że w
pierwszej połowie dwudziestego wieku narodowi wskazywał
drogę Mahatma Gandhi, zaś w drugiej połowie tego stulecia
przewodniczką była Matka Teresa.
Rozpoczynający się nowy rok szkolny i katechetyczny przypomina nam, że wszyscy jesteśmy uczniami. Winniśmy całe
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życie uczyć się być człowiekiem, chrześcijaninem, matką, żoną,
mężem, teściową, babcią, księdzem. Tak jak uczeń wiele zapominamy z tego, czego się nauczyliśmy. Potrzebujemy ciągłej
edukacji, uczenia się.
Przykładem takiej postawy uczenia się, zabiegania o wartości
duchowe, o zdrową i autentyczną pobożność i o promocję
kultury chrześcijańskiej jest wasz parafianin, Bronisław Pałys,
dyrektor Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych
Polskiego Stowarzyszenia Estradowego „Polest” we Wrocławiu.
Liczne sukcesy i wyróżnienia tej instytucji są zasługą nie
tylko jej twórców i aktorów, ale przede wszystkim jej dyrektora
generalnego, pana Bronisława Pałysa, osoby bezgranicznie
oddanej Kościołowi i pracy zawodowej. Dyrektor Pałys nie
tylko sam inspiruje różne przedsięwzięcia, ale też własnym
przykładem zachęca innych do podejmowania ciekawych inicjatyw w tym zakresie. Jutro jest dzień jego imienin. Dziś
modlimy się za niego i prosimy o Boże błogosławieństwo dla
jego dalszej działalności. Modlimy się także za nas wszystkich,
abyśmy wsparci Bożą pomocą potrafili przedłużać chlubne
dzieje naszych poprzedników w wierze, abyśmy i my zapisali jak
najlepszym życiem karty historii naszego czasu.
Wrocław, par. pw. św. Maurycego, 31 sierpnia 2003 r.
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Ks. Franciszek Sudoł (1903-1990) – w setną
rocznicę urodzin
1 Kor 1,18-25; Mt 16,24-27

1. Wrzesień miesiącem wspomnień cierpienia
Miesiąc wrzesień kojarzy się nam od dziesiątków lat z wybuchem drugiej wojny światowej. Co roku wspominamy w tym
miesiącu dwie ważne wrześniowe daty: 1 września – początek
agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę, i 17 września – napad
Związku Sowieckiego na nasz kraj. W sposób brutalny, zbrojny
dokonał się wtedy czwarty rozbiór Polski. Bolejemy nad tym, że
mieliśmy takich sąsiadów, którzy nas atakowali i niszczyli,
którzy chcieli nas uczynić niewolnikami. Oburzamy się na próby
fałszowania naszej najnowszej historii. W czasach
komunistycznych nie wolno było wspominać agresji sowieckiej
z 17 września. Nie pisano o niej w podręcznikach historii. Nie
wolno było mówić o zbrodniach dokonanych na Polakach na
Wschodzie. W ostatnim czasie próbuje się fałszować historię
dotyczącą naszych stosunków z sąsiadem zachodnim.
Dyskutowana jest sprawa budowania tzw. Centrum
Wypędzonych. Na Zachodzie nagłaśnia się tezę, że ofiarami
drugiej wojny światowej stali się Żydzi i Niemcy, a katami
Polacy.
Miesiąc wrzesień jest także miesiącem refleksji pasyjnej w
liturgii Kościoła. Czternastego września zatrzymujemy się przed
krzyżem Chrystusa, 15 września wspominamy Matkę Bożą
Bolesną. Dzisiaj z kolei wspominamy bł. Władysława z
Gielniowa (1440-1504), który był wielkim kaznodzieją bernardyńskim drugiej połowy piętnastego wieku, a dziś jest patronem Warszawy.
We wrześniu zakończył swoje życie ks. infułat Franciszek
Sudoł. Zmarł w sobotę, 22 września 1990 roku, w godzinach
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rannych. Pogrzeb odbył się we wtorek, 25 września 1990 roku, a
więc dokładnie trzynaście lat temu. Na pogrzebie było czterech
biskupów: bp Tadeusz Rybak, bp Adam Dyczkowski, bp Jan
Tyrawa i bp Jan Martyniak. Kazanie wygłosił bp Tadeusz
Rybak. Przed Mszą św. przemawiał burmistrz miasta oraz ks.
proboszcz Władysław Ozimek. Po Mszy św. zabrał głos ks.
dziekan Józef Pachla.
Zanim – w zbliżającą się setną rocznicę urodzin – przywołamy na pamięć postać śp. ks. Infułata, powróćmy do przesłania
dzisiejszego słowa Bożego.
2. Przesianie słowa Bożego
W centrum dzisiejszego przesłania biblijnego znajdują się
słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt
16,24). W tekście tym zawarty jest tryptyk, warunkujący bycie
uczniem Chrystusa. Pierwszym elementem tego tryptyku jest
zapieranie się samego siebie. Potrzeba zapierania się samego
siebie wiąże się z rozbiciem wewnętrznym człowieka, o którym
mówił św. Paweł w Liście do Rzymian: „Jestem bowiem
świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro;
bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie.
Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło,
którego nie chcę” (Rz 7,18-19). Żeby czynić dobro, którego się
chce, i nie czynić zła, którego się nie chce, trzeba zapierać się
samego siebie. Wszyscy wiemy, jak dużo niekiedy kosztuje nas
mówienie „tak” prawdzie i dobru, a mówienie „nie” złu.
Wymaga to często rzeczywiście dużego samozaparcia.
Drugim warunkiem bycia uczniem Chrystusa jest branie na
co dzień swego krzyża. Są różne krzyże do dźwigania: duchowe
i fizyczne, cielesne. Często chcemy je z siebie zrzucić albo
niesiemy je z narzekaniem, niechęcią. Chrystus mówi o
potrzebie niesienia krzyża w cichości, z poddaniem się woli
Bożej, aż do końca, z wytrwałością.
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Wreszcie trzeci element naszej drogi za Jezusem to naśladowanie Go: „i niech Mnie naśladuje”. Naśladowanie Jezusa
streszcza wszystkie jego moralne wezwania i wskazania.
Dziś, gdy wspominamy postać ks. infułata Franciszka Sudoła,
możemy powiedzieć, że był on kapłanem, który umiał zapierać
się samego siebie, kapłanem, który brał krzyż każdego dnia i
naśladował Chrystusa. A że tak było, przypomnijmy sobie w
telegraficznym skrócie bieg jego życia.
3. Ks. Franciszek Sudoł – naśladowca Chrystusa i Maryi
Ks. infułat Franciszek Sudoł urodził się 2 października w
Cholewianej Górze, w parafii Jeżowe niedaleko Leżajska, w
rodzinie Wojciecha i Anny, którzy byli rolnikami. Gimnazjum i
liceum ukończył w Rzeszowie. Dalszą edukację zdobywał na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Tam też w Seminarium Duchownym przygotował się
do kapłaństwa i 15 czerwca 1930 roku z rąk ks. abp. Bolesława
Twardowskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Jako
neoprezbiter był przez trzy lata wikariuszem i katechetą w
Tłustem (pow. zaleszczycki). Następnie otrzymał nominację na
administratora parafii w Słobudce Dżuryńskiej. Tu zastała go
druga wojna światowa. W okresie okupacji był kapelanem
wojskowym. Przebywał jakiś czas na Węgrzech. Po tułaczce
wojennej wrócił w rodzinne strony, a w roku 1948 przybył na
Dolny Śląsk. Tu otrzymał placówkę duszpasterską w
Koskowicach koło Legnicy, gdzie spotkał swoich byłych
parafian ze Słobudki. Jako proboszcz pełnił tu posługę dziewięć
lat, mając do obsługi jedenaście wiosek i pięć kościołów
filialnych. W roku 1957 został ustanowiony administratorem w
Oleśnicy Śląskiej. Tu duszpasterzował aż do swojej śmierci,
przez trzydzieści trzy lata. Jakim był dla was, sami dobrze
wiecie. Wkrótce po przybyciu wyremontował kościół pw. św.
Jana Ewangelisty. Następnie odbudował kościół pw. Świętej
Trójcy oraz spalony budynek poklasztorny, w którym urządzono osiem salek katechetycznych. W następnych latach był ini520

cjatorem budowy nowych kaplic i kościołów w Smardzowie,
Nieciszowie, Bystrem i drugiej wielkiej świątyni w Oleśnicy pw.
Matki Bożej Miłosierdzia, która została konsekrowana 23
czerwca 1990 roku, w czasie uroczystości sześćdziesięciole- cia
kapłaństwa ks. Infułata. W pracy duszpasterskiej szczególny
akcent kładł na regularną, dobrą katechezę, na rekolekcje, kaznodziejstwo. Szerzył kult Eucharystii i Matki Bożej, pilnował
konfesjonału. W ostatnich latach dźwigał krzyż choroby i
utrapienia starczego wieku. Wszystko znosił cierpliwie. Rzeczywiście umiał zapierać się samego siebie, brać krzyż i naśladować Chrystusa.
Pozwólcie, że na końcu złożę osobiste świadectwo. Ks.
Infułat zapraszał mnie do was z rekolekcjami i przy okazji
odpustów parafialnych. Głosiłem tu dwukrotnie rekolekcje
wielkopostne: od 17 do 22 marca 1985 i od 20 do 24 marca 1994
roku. Siódmego października 1984 roku, w uroczystość Matki
Bożej Różańcowej, głosiłem tu kazania, 5 października 1986
roku wygłosiłem kazanie odpustowe i prowadziłem procesję
różańcową. Dwudziestego trzeciego czerwca 1990 roku
uczestniczyłem w uroczystości sześćdziesięciolecia kapłaństwa i
poświęcenia kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Wygłosiłem też w tej świątyni dwa kazania prymicyjne: na prymicjach
ks. Henryka Szelocha (22 V 1988) i ks. Dariusza Krupy (20 V
1990).
W mojej pamięci Ksiądz Infułat pozostał wzorem gorliwego,
rozmodlonego i dobrodusznego kapłana. Wiele się od niego
nauczyłem. Dziś modlę się z wami dla niego o wieczny pokój i
wieczne szczęście. Księże Infułacie, pamiętamy o Tobie. Wraz z
Tobą wielbimy Boga i prosimy dla Ciebie o radość wieczną, a
dla nas o wierne naśladowanie Chrystusa aż do końca. Amen.
Oleśnica, bazylika pw. św. Jana Ewangelisty, 25 września 2003 r.
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Zatroskani o życiodajną sieć słowa Bożego
J1 4,12-21; Łk 11,27-28

1. Na straży wody naturalnej i wody żywej
Znajdujemy się na szczególnym miejscu. Jesteśmy w domu
naszej wspólnej Matki. Od wieków Matkę tę nazywamy naszą
Królową. Przed Jej świętym wizerunkiem celebrujemy
Eucharystię, sprawujemy najświętszą i najważniejszą czynność
spośród wszystkich czynności spełnianych na ziemi.
Wśród nas jest wiele osób zajmujących się wodociągami i
kanalizacją, wszak rozpoczęła się dziś XIII Ogólnopolska
Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę. Wielu z
nas tu obecnych troszczy się o zaopatrzenie ludzi w wodę, ten
ważny żywioł naszej ziemi. Przypomnijmy, jakie znaczenie ma
woda w życiu biologicznym, a także religijnym, liturgicznym.
Wodę znamy z codziennego życia. Wiemy, jak ważna jest dla
życia. Podobnie jak światło jest warunkiem życia biologicznego.
Wody potrzebują ludzie. Potrzebujemy jej do mycia, do
czyszczenia, do kąpania. Potrzebujemy przede wszystkim do
picia, do gaszenia pragnienia i podtrzymywania życia
biologicznego. Wody potrzebują wszystkie istoty żywe: rośliny,
ptaki, zwierzęta. Gdy brakuje wody, życie zamiera. Widzieliśmy
z pewnością niejeden raz wypalone pastwiska, łąki. Bez wody
zielona ziemia zamienia się w wyschnięty step lub pustynię.
Woda zatem jest konieczna, jak konieczny jest chleb. Stąd
mawiali nasi praojcowie: „Jak jest chleb i woda, to nie ma
głoda”.
Pan Bóg posługiwał się wodą w dziejach zbawienia. Mojżesz wyprowadził lud z niewoli przez wody Morza Czerwonego. Dla Izraelitów woda stała się wybawieniem, pogrążając
wrogów Egipcjan. Na pustyni woda wyprowadzona ze skały
przez Mojżesza gasiła pragnienie wędrującego ludu. Prorok
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Elizeusz polecił trędowatemu Naamanowi siedem razy zanurzyć
się w wodach Jordanu, aby odzyskał zdrowie. Prorok Ezechiel w
swoim widzeniu otrzymanym od Boga widział życiodajną wodę,
która wypływała spod świątyni i dokądkolwiek docierała, tam
przynosiła życie. Chrystus został ochrzczony w wodach Jordanu,
uzdrowił przy sadzawce Betesda w Jerozolimie chorego
człowieka. Rozmawiał przy studni Ja- kubowej z Samarytanką o
źródle wody żywej. Z wodą złączył pierwszy i najważniejszy
sakrament, sakrament chrztu. Obmycie wodą w czasie
udzielania chrztu św. jest znakiem obmycia duchowego z
grzechu pierworodnego, którego dokonuje sam Bóg. Dlatego też
chrzest bywa nazywany kąpielą odradzającą.
Woda z dodatkiem „żywa” w ustach Chrystusa oznacza
Eucharystię. Woda, jako element konieczny do życia biologicznego, stała się także symbolem słowa Bożego. To słowo jest
nam potrzebne do życia. Chrystus bowiem powiedział: „Nie
samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).
2. Słowo Boże w naszym życiu
Słowo Boże jest zawsze nośnikiem prawdy. Jest zawsze aktualne. Nigdy się nie starzeje. Słowo Boże jest skuteczne: to
sprawia, co ogłasza. W Księdze proroka Izajasza jest powiedziane: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie
powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla
jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do
Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i
nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,10-11).
Na podstawie lektury Pisma św. można wskazać kilka funkcji
słowa Bożego:
- Słowo Boże stwarza. Kiedy Bóg mówi: „niech się stanie”, to powołuje coś do istnienia. Gdy Bóg powiedział: „Niechaj się stanie światłość!” (Rdz 1,3) – stała się światłość. Gdy
Bóg rzekł: „Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na
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sklepieniu nieba [...]” (Rdz 1,14) – powstały: słońce, księżyc i
gwiazdy. Gdy Bóg powiedział: „Niechaj ziemia wyda istoty
żywe różnego rodzaju [...]” (Rdz 1,24) – zaistniały różnego
rodzaju istoty żyjące.
- Słowo Boże zbawia. Kiedy Chrystus powiedział do paralityka: „Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2,5), a
potem: Wstań, weź swoje nosze i chodź” (Mk 2,11) – chory
„wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich”
(Mk 2,12a). Dostąpił także łaski odpuszczenia grzechów. Gdy
Chrystus z krzyża powiedział do łotra po prawicy: „Dziś
będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43) – dobry łotr został oczyszczony z występków i wprowadzony do nieba. Zatem słowo Boże
ogłaszało i sprawiało zbawienie, oczyszczenie, uzdrowienie na
duszy i na ciele.
- Słowo Boże jednoczy, gromadzi. Chrystus Pan gromadził
swoim słowem wokół siebie rzesze ludzi, budował wspólnotę,
tworzył Kościół.
- Słowo Boże pociesza, budzi nadzieję, zapowiada zwycięstwo dobra nad złem.
- Słowo Boże także upomina, wzywa do pokuty, do nawrócenia, do wierności. W zapisach Ksiąg świętych mamy bardzo dużo tekstów, które o tym mówią.
- Słowo Boże niesie wyzwolenie: „Poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli” (J 8,32) – mówi Chrystus.
3. Nasze obowiązki wobec słowa Bożego
Słowo Boże dochodzące do nas domaga się z naszej strony
wiary. Powinniśmy je przyjmować z wiarą: „Obyście usłyszeli
dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych [...]” (Ps
95,7-8). U podstaw do naszego podejścia do Bożego słowa leży
wiara. Wiara jest warunkiem słuchania słowa Bożego, ale i
skutkiem słuchania tego słowa. Znamy wyrażenie św. Pawła:
„wiara ze słyszenia” (Rz 10,17) – fides ex auditu. Chrystus
bardzo często wskazywał na potrzebę wiary w słowo Boże, które
głosił.
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Wyróżnijmy nasze główne zadania wobec słowa Bożego:
a. Poznanie słowa Bożego

Naszym pierwszym obowiązkiem jest poznać słowo, które
Bóg do nas kieruje. Roman Brandstaetter w książce pt. Krąg
biblijny wspomina, w jakim poszanowaniu była Biblia w jego
domu. Nie trzeba było jej szukać. Leżała na stole. Gdy dziadek
miał ją wziąć do ręki – mył ręce. Tenże dziadek powiedział do
wnuka: „Będziesz tę książkę nieustannie czytał, a gdy się
zestarzejesz, to się przekonasz, że wszystkie książki, które
przeczytasz, wszystkie książki na świecie są tylko nieudolnym
komentarzem do tej jedynej Księgi”.
Poznawanie słowa Bożego może się dokonywać prywatnie i
publicznie, wspólnotowo. Uroczyście czytamy i poznajemy
słowo Boże na liturgii. Jest to słowo dla nas na każdy dzień,
niedziele słowo – na cały tydzień. Mamy pilnować, by nic z tego
słowa nie zginęło. Troskę o słowo Boże można porównać z
troską o Eucharystię. Okruszyny eucharystyczne zbieramy, by
ich nie podeptano. Podobnie winniśmy dbać o Boże słowo, by
nie było deptane, by nie było zapomniane.
b. Przyjęcie słowa Bożego

Drugi nasz obowiązek wobec słowa Bożego to jego przyjęcie,
i to w całej rozciągłości. Ludzie niekiedy wybierają z Biblii tylko
to, co jest im wygodne, natomiast opuszczają prawdy trudne,
domagające się ofiary, wyrzeczenia.
Cała Ewangelia jest dla nas, cała domaga się naszej akceptacji. Uczeń Chrystusa winien często powtarzać Piotrowe słowa:
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”
(J 6,68).
c. Wypełnianie słowa Bożego

Głosić słowo powinno się w przekonaniu, że jest ono potrzebne światu; że jest ono najzdrowszym pokarmem dla ludzkiego ducha. Chrystus powiedział: „Nie samym chlebem żyje
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człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt
4,4). Ewangelia Chrystusa nie ma równej sobie. Myśl
ewangeliczna, myśl biblijna jest ciągle najsilniejsza. Żadna
ludzka myśl nie może z nią konkurować. Kto słucha Boga, nie
przegrywa. Jeszcze nikt nie żałował, że słuchał Pana Boga.
Wśród mieszkańców naszej ziemi, którzy słuchali Bożego
słowa i je wypełniali, na pierwszym miejscu widzimy Maryję.
Ona przyjęła słowo Boże w Nazarecie. Wypowiedziała przed
aniołem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według
słowa twego” (Łk 1,38).
Za przyjęcie Zwiastowania została pochwalona przez krewną
Elżbietę: „Błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45). Potem cale życie Maryja
rozważała w swoim sercu słowo Boże: „A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu” (Łk 2,51).
Módlmy się dziś na tym szczególnym miejscu o dar dobrego
słuchania i wiernego wypełniania Bożego słowa. Módlmy się
także o to, abyśmy byli życiodajną siecią, przez którą słowo
Boże będzie docierać do naszych sióstr i braci.
Jasna Góra, kaplica Matki Bożej, XIII Ogólnopolska Pielgrzymka
Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska na Jasną Górę, 11-12 października 2003 r.

526

Spis treści

Słowo wstępne.......................................................................... 7
I. HOMILIE EKUMENICZNE
Nawracanie się ku jedności ..................................................................... 13
Powołani do jednoczenia ......................................................................... 17
Świadkowie godności ludzkiej wobec pogardy człowieka ...................... 21
Postawa dziecka drogą do jedności ......................................................... 26
Budować wspólnotę, jedno ciało w Chrystusie ....................................... 30
Chrystus jednoczy ludzi........................................................................... 34
Radość i wolność w służbie jedności dzieci Bożych ............................... 37
Jedność naszym szczególnym zadaniem i obowiązkiem ......................... 42
II. HOMILIE JUBILEUSZOWE I ROCZNICOWE

A. Jubileusze kapłańskie........................................................ 47
25 lat w służbie Chrystusowi Królowi ..................................................... 47
„Dziękujcie Panu, bo jest dobry”... (Ps 118) ........................................... 51
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen” (Ps 23) ....................... 55
Kapłaństwo ks. Bolesława Kałuży przedłużeniem misji
św. Jana Chrzciciela .......................................................................... 61
Owocna służba w trudnym czasie – 10 lat posługi
Nuncjusza Apostolskiego Kościołowi w Polsce ............................... 65
Z mądrością i gorliwością św. Katarzyny ................................................ 70
„Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił” (Ps 34,5) ....................... 74
„Wielki prorok powstał wsód nas” (Łk 7,16) .......................................... 79
„Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja” (Ps 84,2) ................................... 86

527

B. Jubileusze małżeńskie ....................................................................... 92
Wielkanocne dziękczynienie za wspólna drogę małżeńską ..................... 92
C. Jubileusze szkolno-uczelniane .......................................................... 96
Razem przed Panem Bogiem z wdzięcznością......................................... 96
W jubileuszowym hołdzie licealnej Alma Mater ..................................... 99
Z Maryją naszej młodości w dalsze życie .............................................. 105
Z sercem rozważającym i miłującym w dalsze życie ............................. 107
Zaufać Bożej Opatrzności ...................................................................... 111
Na jubileuszowym święcie naszej Alma Mater ...................................... 114
Na urodzinach naszej Alma Mater ......................................................... 119
„Szczęśliwi, którzy żyją według prawa” (Ps 119,1) ............................... 126
Pokrewieństwo z Chrystusem przez wierność Jego słowu ..................... 135
D. Jubileusze zakonne .......................................................................... 139
Wartość życia zakonnego w Kościele .................................................... 139
Służba Bogu i ludziom w duchu św. Jana Chrzciciela ........................... 142
Wdzięczność Bogu za dar życia konsekrowanego ................................. 147
Jubileuszowe dziękczynienie ................................................................. 149
W służbie Bogu, człowiekowi, parafii i świątyni ................................... 154
E. Rocznice osób i instytucji ................................................................ 158
Dzień radości, wdzięczności i życzeń ........................ .......................... 158
Przeszłość, która zobowiązuje................................................................ 159
III. HOMILIE PRYMICYJNE
Powołanie kapłańskie i jego realizacja ................................................... 167
Nowy pracownik na żniwie Pańskim ..................................................... 172
Kapłan posłany, aby służyć .................................................................... 176
Biskup – nauczyciel, liturg i pasterz ...................................................... 183
Kapłan – budowniczy jedności .............................................................. 190
IV. HOMILIE STANOWE
A. Homilie do kapłanów ...................................................................... 195
Mądrość w kapłańskim życiu ................................................................. 195

528

Powołani dla człowieka ......................................................................... 197
Wdzięczność za przeciwności ............................................................... 199
B. Homilie do sióstr zakonnych ........................................................... 202
Bóg wobec grzesznego człowieka ......................................................... 202
Przestroga przed bożkami i wezwanie do wrażliwości .......................... 204
Przygody na drodze życia ...................................................................... 206
Modlitewne sprawozdania przed Panem ............................................... 209
Złożę me śluby wobec Pana .................................................................. 212
Wiara pomimo doświadczeń.................................................................. 217
Wytrwałość w modlitwie i radykalizm ewangeliczny ........................... 218
Z wiarą, uwielbieniem i radością przed Bogiem.................................... 221
C. Homilie do alumnów ....................................................................... 224
Przestrogi i wskazania inauguracyjne .................................................... 224
Eucharystia znakiem Bożego nawiedzenia ............................................ 228
Wielkość i pierszeństwo przez służbę ................................................... 232
Powołani na apostołów jednoczenia ...................................................... 235
W służbie jedności................................................................................. 238
Przeżyjmy to jeszcze raz! ...................................................................... 240
Myślenie ziemskie i myślenie niebieskie ............................................... 248
Najważniejsza modlitwa ........................................................................ 251
Idziemy na służbę .................................................................................. 253
D. Homilie do rodziców alumnów ....................................................... 256
Wezwani do wzajemnej współpracy...................................................... 256
Chrystus naszym uzdrowicielem ........................................................... 259
Zmartwychwstały Chrystus jest z nami ................................................. 261
Pomagamy innym w dochodzeniu do Pana Boga .................................. 263
Tajemnica powołania............................................................................. 266
Wdzięczność i odpowiedzialność za powołanie .................................... 270
E. Homilie do młodzieży maturalnej .................................................. 277
Maryja w moim życiu ............................................................................ 277
Per aspera ad astra ................................................................................. 280
Człowiek w poszukiwaniu mądrości ..................................................... 283
Budujmy życie na Panu Bogu................................................................ 286

529

F. Homilie do młodzieży akademickiej ............................................... 290
W duchu św. Faustyny być świadkiem Bożego
miłosierdzia...................................................................................... 290
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” ....................... 293
Jednocząca misja śmierci krzyżowej Chrystusa ..................................... 296
W przeciwnościach zarabiajmy na niebo ............................................... 299
Posiani, aby szukać królestwa Bożego i jego
sprawiedliwości ............................................................................... 302
Wdzięczność za dar narodzenia i powołania ........ ................................. 305
W duchu św. Franciszka – być apostołem pokoju i dobra...................... 307
W mocy proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela ..................................... 310
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię ............................................... 312
G. Homilie do nauczycieli .................................................................... 315
Prawda o grzechu i jego konsekwencjach .............................................. 315
Znamiona powołania nauczyciela .......................................................... 317
H. Homilie do dziennikarzy ................................................................. 321
Posługiwanie na rzecz jedności, radości i prawdy ................................. 321
Różaniec także dla dziennikarzy ............................................................ 324
I. Inne homilie stanowe ........................................................................ 328
W postawie pokory ku świętom paschalnym ......................................... 328
Jako sól ziemi i światłość świata ............................................................ 331
V. HOMILIE ŚLUBNE
Być świętym i nieskalanym przed Jego obliczem .................................. 335
Wierni przymierzu małżeńskiemu.......................................................... 338
Miłość najważniejszym celem małżeństwa ............................................ 340
„Wytrwajcie w miłości mojej” ............................................................... 344
W prawdziwej miłości na wspólnej drodze życia .................................. 348
Nie pozwólcie przekwitnąć waszej miłości ............................................ 351
„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy”
(Ps 118,24) ....................................................................................... 353

530

VI. HOMILIE I PRZEMÓWIENIA ŻAŁOBNE
A. Homilie pogrzebowe ........................................................................ 356
Wieniec sprawiedliwości po ukończonym biegu życia ......................... 356
Bądź wola Twoja ................................................................................... 362
Pożegnanie cichej, rozmodlonej i pracowitej mamy .............................. 365
Zmartwychwstanie brat wasz ................................................................ 369
Vir doctus et devotus ............................................................................. 374
Pokój wieczny dla matki kapłana .......................................................... 379
Będziemy pamiętać przy ołtarzu Pańskim ............................................. 382
Wieczny pokój dla ojca rodziny katolickiej ........................................... 386
Błogosławieni, którzy umierają w Panu ................................................ 389
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14,2a)............................. 391
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga” (Mdr 3,la)............................. 394
„Podobni do ludzi oczekujących swego Pana” (Łk 12,35) .................... 397
Narodzenie do wieczności ..................................................................... 400
„Będę przy Panu w krainie żyjących” (Ps 116,9) ................................. 403
Pożegnanie długo chorującej matki ....................................................... 407
B. Homilie o zmarłych .......................................................................... 410
Gotowość na spotkanie z Panem ........................................................... 410
Testament życia ks. infułata Józefa Majki ............................................. 412
Ojciec Innocenty Bocheński – świadek prawdy i rozumu ..................... 417
Zwiastunowie pokoju ............................................................................ 421
Biskup Paweł Latusek (1910-1973) – miłośnik kapłaństwa
i Kościoła ........................................................................................ 423
Na służbie największemu przykazaniu .................................................. 428
C. Przemówienia żałobne ..................................................................... 432
Pożegnanie proboszcza i profesora ........................................................ 432
Non omnis moriar .................................................................................. 435
Repentina mors sacerdotum sors ........................................................... 437
W krainie życia ujrzę dobroć Boga........................................................ 440
Przyjaciel człowieka, Kościoła i nauki .................................................. 444
Wzór kapłańskiej służby i radości ....................... ................................. 446
W hołdzie gorliwemu duszpasterzowi ................................................... 448
Żegnaj, bogobojna matko ...................................................................... 449
Vir cogitans, diligens et patiens ..................................... ; ..................... 450

531

Ostatnie pożegnanie matki ..................................................................... 452
Najtrudniejsze rozstanie. Zegnaj, kochana Mamo! ................................ 454
VII. HOMILIE RÓŻNE
A. Homilie dożynkowe ......................................................................... 458
Dziękujcie Panu, bo jest dobry .............................................................. 458
We wdzięcznym hołdzie Bogu za nowe plony ziemi ............................ 462
B. Homilie patriotyczno-ojczyźniane .................................................. 466
Bohaterowie wiary i narodu................................................................... 466
Ojczyzna jest naszą matką ..................................................................... 471
Ojczyzna jest darem i zadaniem ............................................................ 474
Nasze zobowiązania wobec Ojczyzny ................................................... 480
C. Homilie sylwestrowe........................................................................ 486
Ciebie, Boga, wysławiamy – zakończenie roku 1993............................ 486
Sylwestrowy wieczór 2000 – zakończenie roku,
stulecia i tysiąclecia ......................................................................... 488
Rok 2002 w świecie oraz w Kościele powszechnym
i lokalnym ........................................................................................ 491
D. Inne homilie różne ........................................................................... 495
Bogu i Ojczyźnie ................................................................................... 495
Do kapłaństwa przez bibliotekę ............................................................. 499
W hołdzie Bogu i ludziom na końcu tysiąclecia .................................... 502
Zaskakujący nas Bóg – myślenie Boga i myślenie
człowieka ......................................................................................... 506
Szkoła z nowym patronem .................................................................... 509
W jakiej postawie w nowy rok szkolny i katechetyczny ....................... 513
Ks. Franciszek Sudoł (1903-1990) – w setną rocznicę
urodzin ............................................................................................. 518
Zatroskani o życiodajną sieć Bożego słowa .......................................... 522

532

Z serii „Siejba słowa” dotychczas ukazały się:
1. „Siejba słowa” t.I: Na drodze do kapłaństwa. Homilie i

rozważania do alumnów, Wrocław 1996, ss. 392 (nakład
wyczerpany).
2. „Siejba słowa” t. II: Na żniwie Pańskim. Homilie i rozważania
do kapłanów i sióstr zakonnych, Wrocław 1997, ss. 336
(nakład wyczerpany).
3. „Siejba słowa” t. III: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i
rozważania na rok A, Wrocław 1998, ss. 272.
4. „Siejba słowa” t. IV: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i
rozważania na rok B, Wrocław 1999, ss. 304.
5. „Siejba słowa” t. V: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i
rozważania na rok C, Wrocław 2000, ss. 304.
6. „Siejba słowa” t. VI: W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i
rozważania maryjne, Wrocław 2001, ss. 358.
7. „Siejba słowa” t. VII: Ku integralnej prawdzie. Homilie do
środowiska akademickiego, Wrocław 2002, ss. 345.
8. „Siejba słowa” t. VIII: Jezu, ufam Tobie. Homilie o miłosierdziu Bożym, Wrocław 2003, ss. 396.
9. „Siejba słowa” t. IX: Świadkowie Chrystusa. Homilie o
świętych Pańskich, Wrocław 2004, ss. 362.
10. „Siejba słowa” t. X: Słowo Boże na każdy czas. Homilie
okolicznościowe, Wrocław 2005, ss. 533.

533

534

