
 



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braciom i siostrom w powołaniu 

  



 

Słowo wstępne 

Drugi tom Siejby słowa ukazuje się w rok po ogłoszeniu 
tomu pierwszego. Zawiera wybór homilii i konferencji wy-
głoszonych do kapłanów i sióstr zakonnych. Podobnie jak tom 
pierwszy, zachowuje on charakter dokumentacyjny. Oznacza 
to, że wszystkie teksty w nim zamieszczone były wygłoszone 
w dosłownej albo w przybliżonej formie do słuchaczy na róż-
nych zgromadzeniach liturgicznych. 

Ogłaszając ten wybór homilii, autor pragnie przedłożyć 
Czytelnikowi kilka uwag dotyczących jego kompozycji, wska-
zać na okoliczności powstania i wygłoszenia zamieszczonych 
tekstów. 
Cały tom został podzielony na trzy części. Pierwszą stanowią 
homilie i rozważania skierowane do kapłanów (52). Druga 
część to homilie wygłoszone do sióstr zakonnych (12), zaś w 
ramach części trzeciej zostały zamieszczone szkice konferencji 
rekolekcyjnych wygłoszonych do kapłanów (13). Pierwsza 
grupa homilii do kapłanów pochodzi z lat 1971-1973, a więc 
jeszcze z czasów studiów autora na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Są to homilie chronologicznie najstarsze i zarazem 
najkrótsze. Zostały wygłoszone w kaplicy Konwiktu Księży 
Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przy 
ul. ks. I. Radziszewskiego 7  (dawnej ul.  Nowotki  7),  do 
księży-studentów  KUL.  Stanowią one skromny ślad zamiło-
wań  liturgicznych  autora  z  pierwszych lat posługi ka-
płańskiej. Owe zamiłowanie do liturgii zaszczepił autorowi w 
dużej mierze ks. mgr Marian Staneta,  proboszcz parafii 
św. św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu, gdzie autor stawiał 
po święceniach pierwsze kroki w swojej kapłańskiej służbie. 
W  drugiej  grupie  homilii do  kapłanów  zostały zamiesz-
czone  rozważania przygotowane na  Rejonowe  Dni Skupienia 



dla Duchowieństwa Archidiecezji Wrocławskiej. Były one 
wygłoszone w ośrodkach, w których odbywały się Konferencje 
Rejonowe. Słuchaczami niektórych z nich byli także świeccy 
pracownicy katechezy. Mają one charakter tematyczny, dlate-
go nie ma w nich odniesień do czytań mszalnych, które w po-
szczególnych dniach się zmieniały. Ich tematy zostały określo-
ne przez Wydział Katechetyczny Metropolitalnej Kurii Wro-
cławskiej. Chcę nadmienić, że niektóre z nich były już druko-
wane we „Wrocławskich Wiadomościach Kościelnych” i na 
łamach Przeglądu Ascetyczno-Duszpaster-skiego „Homo Dei”. 

Następna grupa homilii kapłańskich to homilie wygłoszone 
w czasie prymicji w kaplicy seminaryjnej. Ich słuchaczami 
byli księża neoprezbiterzy, a także alumni. Mają one pewien 
ładunek emocjonalny, właściwy dla tego typu uroczystości. 
Dołączona została do nich homilia wygłoszona w Częstocho-
wie w czasie prymicji Jasnogórskich oraz homilia wypowie-
dziana w kaplicy seminaryjnej w czasie prymicji biskupich 
ks. biskupa Stefana Regmunta, biskupa pomocniczego diecezji 
legnickiej. 

Kolejna grupa części pierwszej to homilie wygłoszone do 
neoprezbiterów w kaplicy seminaryjnej w czasie ich mie-
sięcznych Dni Skupienia. 

Ostatnią grupę homilii dla kapłanów stanowią teksty oko-
licznościowe. Były one głoszone w czasie Mszy świętych na 
spotkaniach kursowych, zjazdach koleżeńskich, sympozjach, 
konferencjach dziekańskich, czy jeszcze przy innych okazjach. 
W grupie tej została także zamieszczona homilia wygłoszona 
w języku niemieckim w Hattersheim 19 marca 1995 roku w 
czasie jubileuszu 40-lecia kapłaństwa księdza Hansa Hauka, 
dobrodzieja Metropolitalnego Wyższego Seminarium Du-
chownego i Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocła-
wiu oraz Domu Dziecka w Wierzbicach. 

Drugi sektor prezentowanych homilii – homilie do sióstr 
zakonnych – obejmuje dwie  grupy.  Pierwszą, liczniejszą, 
stanowią  homilie wygłoszone do  sióstr  przełożonych z terenu 
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archidiecezji wrocławskiej w czasie ich lutowego Dnia Sku-
pienia w kaplicy Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Niniejsze 
Dni  Skupienia zaszczycał swoją obecnością J. Em. ksiądz 
kardynał Henryk Gulbinowicz, a Msze święte, podczas których 
zostały wygłoszone te homilie, były odprawiane w intencji 
Metropolity Wrocławskiego z racji przypadającej wtedy rocz-
nicy jego święceń biskupich i Ingresu do Archikatedry wro-
cławskiej. 

Druga grupa homilii do sióstr to homilie okolicznościowe 
wygłoszone w różnych zgromadzeniach zakonnych. Jest ich 
tylko pięć, chociaż autor wygłosił ich o wiele więcej, zwłasz-
cza do Sióstr Jadwiżanek w MWSD we Wrocławiu, w czasie 
kiedy sprawował funkcje wychowawcze wśród alumnów. 

Trzeci dział niniejszego tomu to szkice rozważań reko-
lekcyjnych do kapłanów. Stanowiły one inspirację do wygło-
szenia dotąd 10 serii rekolekcji kapłańskich (27-30 IV 1981 – 
Świeradów Zdrój: 5-lecie kapłaństwa; 12-15 VI 1984 –
Świeradów Zdrój: 11-lecie kapłaństwa; 5-8IV 1988 – Rokitno: 
ogólnodiecezjalne spotkanie dla kapłanów diecezcji zielono-
górsko-gorzowskiej; 29-31 V 1989 – Trzebnica: 5-lecie ka-
płaństwa; 18-21 VI 1990 – Trzebnica: 2-lecie kapłaństwa; 04-
08 III 1992 – Kalwaria Zebrzydowska: dla ojców, braci i kle-
ryków Franciszkanów – Bernardynów; 11-13 VI 1992 – 
Szklarska Poręba: 10-lecie kapłaństwa; 28-31 V 1995 – Świe-
radów Zdrój: 25-lecie kapłaństwa; 09-12 IV 1996 – Krzydlina 
Mała: 30-lecie kapłaństwa; 16-19 VI 1996 – Trzebnica: 25-
lecie kapłaństwa). 

Drugi tom Siejby słowa dedykowany jest kapłanom i sio-
strom zakonnym, braciom i siostrom w powołaniu. Jest formą 
okazania im wdzięczności za modlitwę i wszelką życzliwość, 
jakiej autor doznał od nich w czasie wspólnego trudzenia się 
na żniwie Pańskim. 

Autor  chciałby  jeszcze wytłumaczyć się z pewnego nie-
pokoju. Związany jest on z pytaniem: Czy jest sens ogłaszania 
drukiem zamieszczonych tu homilii i rozważań?  Niektóre 
bowiem   teksty – jak   Czytelnik  może  to  łatwo  zauważyć – 
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straciły w części na swej aktualności, jako że były głoszone w 
nieco innej sytuacji społeczno-politycznej i religijnej. Niektóre 
z nich wymagałyby uaktualnienia czy udoskonalenia, tak w 
sferze treści, jak i formy. Jeśli autor, mimo wszystko, zdecy-
dował się je ogłosić drukiem w formie, w jakiej zostały wygło-
szone, to uczynił to głównie z jednego powodu: aby dać wyraz 
szacunku i przyjaźni dla wszystkich powołanych do służby 
Bożej. Niech pierwszym Słuchaczom homilie te przypominaj ą 
owe piękne chwile spotkań liturgicznych przed Bogiem, w 
czasie których Pan umacniał swoich wybranych swoim Sło-
wem i swoim Chlebem i przez to odnawiał w nich łaskę powo-
łania. 

W ramach słowa wstępnego chcę jeszcze wyrazić ser-
deczną wdzięczność wszystkim tym, którym ten tom zawdzię-
cza swoje powstanie. Na pierwszym miejscu składam słowa 
serdecznej podzięki Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi 
Henrykowi Gulbinowiczowi, Arcybiskupowi Metropolicie 
Wrocławskiemu za powierzenie mi odpowiedzialnych funkcji 
wychowawczych i naukowych w Metropolitalnym Wyższym 
Seminarium Duchownym i Papieskim Fakultecie Teologicz-
nym, które predysponowały mnie do przemawiania do osób 
powołanych, a także za bezpośrednie czy pośrednie zlecenie 
mi wielu wystąpień do kapłanów i sióstr zakonnych. 

Dziękuję księżom biskupom pomocniczym, zwłaszcza ks. 
biskupowi Józefowi Pazdurowi, mojemu ojcu duchownemu, 
który uczył i uczy mnie być kapłanem. Wyrażam braterską 
wdzięczność księżom współpracownikom, kolegom, zarówno 
z Fakultetu jak i z Seminarium za okazywaną życzliwość. 
Dziękuję księżom wychowankom i alumnom, z którymi spo-
tkałem i spotykam się w murach naszego Seminarium, i któ-
rym poświęciłem pierwszy tom Siejby słowa. 

Słowa głębokiej wdzięczności składam także siostrom za-
konnym, a wśród nich także  moim  dwom  rodzonym sio-
strom: Annie i Józefie, za modlitwy i wspieranie  mnie, i in-
nych kapłanów,  w  pracy  na  Żniwie  Pańskim.  Wśród żeń-
skich zgromadzeń  zakonnych,  chciałbym nominalnie wymie- 
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nić Siostry Jadwiżanki pracujące w Metropolitarnym wyższym 
Seminarium Duchownym, wobec których przez wiele lat za-
ciągałem dług wdzięczności. Niech Dobry Bóg odnawia w 
nich wszystkich łaskę powołania zakonnego, aby z radością i 
gorliwością trwały w służbie Bogu i ludziom w Kościele Chry-
stusowym. 

Wśród sióstr zakonnych chcę wymienić jeszcze nominalnie 
siostrę Marię Pytel, referentkę międzyzakonną archidiecezji 
wrocławskiej i wyrazić jej wdzięczność za zaproszenie mnie z 
celebrą do sióstr przełożonych. 

Osobliwe słowa wdzięczności należą się sponsorom i ofia-
rodawcom, dzięki którym obecny, jak i poprzedni tom, mogły 
ujrzeć światło dzienne. Spośród nich chcę wymienić z imienia 
i nazwiska trzy osoby. Pierwszą z nich jest ks. prałat Mirosław 
Ratajczak, długoletni ojciec duchowny alumnów naszego Se-
minarium, obecny proboszcz parafii św. Henryka we Wrocła-
wiu. Jestem mu wdzięczny za przykład kapłańskiego, koleżeń-
skiego życia oraz za ofiarę złożoną przy okazji wygłoszonych 
przeze mnie w jego parafii rekolekcji wielkopostnych (24-
27.03.1996), dzięki której można było w dużej mierze pokryć 
koszty druku pierwszego tomu Siejby słowa. 

Drugą osobą jest ks. Władysław Ozimek, kanonik gre-
mialny Wrocławskiej Kapituły Katedralnej, proboszcz parafii 
św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Jego wydatnemu wsparciu 
duchowemu i materialnemu zawdzięczam w dużej mierze druk 
obecnego tomu. 

Trzecią osobą, którą umieszczam w rejestrze dobrodziejów 
jest wspomniany już wyżej, ks. Hans Hauk, proboszcz parafii 
św. Marcina w Hattersheim, w diecezji Limburg, w Niem-
czech. Dzięki jego życzliwości i gościnności mogłem zapoznać 
się z warunkami duszpasterstwa parafialnego w Niemczech. 
Składam także podziękowania całej wspólnocie parafialnej w 
Hattersheim (zwłaszcza rodzinom: Göbel, Hacker oraz pani 
Anni Göbel i Annie Colusso). 

Na  koniec dziękuję tym, którzy pomogli mi przepisywać 
teksty  na  komputerze. Wyrażam  także  wdzięczność   Zespo- 
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łowi Wydawniczemu w Nowej Rudzie za skład komputerowy i 
za korektę. Dziękuję ks. dr hab. Andrzejowi Siemieniewskie-
mu za teologiczną korektę tekstu, ks. dr inż. Jerzemu Witcza-
kowi za cenne wskazania w trakcie przygotowywania tekstu do 
druku, zaś panu lic. Andrzejowi Batorowi za projekt okładki. 
Niech to dziełko przyczyni się do pomnożenia chwały Bożej. 

Wrocław, dnia 25 marca 1997 roku 
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1. HOMILIE DO KAPŁANÓW 

 

 
A. Do księży-studentów KUL 

Dobry Pasterz 

4 niedziela wielkanocna, 2 maja 1971 r. 

Dz 13, 14. 43-52; Ap 7, 9. 14b-17; J 10, 27-30 

Nasze obecne zgromadzenie liturgiczne jest w jakimś sensie 
kontynuacją tamtego zgromadzenia z synagogi antiocheńskiej. 
Tam Paweł z Barnabą, napełnieni mocą Zmartwychwstałego 
Pana, stanęli pośród braci swoich, by głosić im Dobrą Wieść o 
zbawieniu. Okazało się, że najwięcej kłopotu mieli z tymi, 
którzy uważali się za spadkobierców Bożych obietnic. To oni, 
Żydzi, zazdrościli i obrażali się, gdy widzieli, jak inni z wiel-
kim zapałem słuchali i przyjmowali naukę Pawła. W konse-
kwencji wielu z nich nie przyjęło Bożej Prawdy. Apostoł ich 
nie zmuszał, ale poszedł dalej. 

To nasze spotkanie jest tak podobne do tamtego w Antio-
chii.  Znając  tamtą sytuację, musimy zadać sobie pytanie, czy 
na  serio  przyjęliśmy Boże Słowo ze szczerym pragnieniem 
jego wypełnienia?  Przecież  mogą  kiedyś przyjść inni, którzy 
Boga nie znają, dadzą świadectwo i  staną  się światłem ku 
zbawieniu świata. My zaś możemy pozostać z naszymi śpie-
wami i  recytacjami,  z  naszą odnowioną  liturgią – puści i ni-
komu  niepotrzebni.  Jeśli  chcemy uniknąć tego, zwróćmy na-
sze  spojrzenie  ku  Chrystusowi,  który  dziś  stanął  przed   
nami jako  Dobry  Pasterz.  Pozwólmy się Jezusowi prowadzić. 
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On chce nas zawieść do domu Ojca: „One [owce] idą za Mną i 
Ja daję im życie wieczne” (J 10, 27-28). Droga ta ma więc 
swój kres w niebieskim Jeruzalem. Tam są już nasi bracia: „To 
ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i 
w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w 
Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy... i nie porazi 
ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który 
jest pośrodku.” (Ap 7, 14-17). 

Oto święta rzeczywistość ofiarowana nam przez Boga. Ku 
niej wije się droga, jakże trudna i daleka, ale jakże radosna i 
szczęśliwa. Podążając tą drogą, chciejmy dzisiaj tu, na ołtarzu 
opłukać swe szaty i w krwi Baranka je wybielić. 

Ogromne wymaganie 

Środa po 31 niedzieli zwykłej, 3 listopada 1971 r. 

Rz 13, 8-10; Łk 14, 25-33 

Stanął  dzisiaj  Chrystus  z  mocnym słowem. Może nigdy 
nie był tak wymagający jak dziś: „Nikt, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada,  nie  może  być uczniem moim” (Łk 
14, 33); „Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za Mną, nie 
może być uczniem moim” (Łk 14, 27). Dlaczego tak wielkie 
wymagania? Przecież nikt dotąd tak dużo nie żądał, nie żądał 
oddania ponad wszystko? Chyba dlatego – że nikt tak dużo nie 
dał jak  On;  nikt  tak bardzo nie ukochał jak  On.  Spróbuję 
więc zrozumieć, że mam być cały dla Niego i dopiero wtedy 
będę stawał się Jego  autentycznym uczniem.  Być  rzemieślni-
kiem, być  przeciętniakiem – to  przecież  takie łatwe. Wystar-
czy  odprawiać  Msze,  odmawiać  brewiarz, spowiadać się raz 
w miesiącu i niczym za bardzo się nie przejmować. Ale być 
autentycznym   uczniem   Pana,   być  ciągle  zafascynowanym 
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Jego  sprawą,  być ustawicznym odkrywcą i wykonawcą Jego 
woli – to trochę trudniej. 

Apostoł Pański, którego słowa przed chwilą przyjąłem, jest 
w tym względzie dla mnie wzorem. Z tego, co usłyszałem, 
muszę stwierdzić, że on oddał wszystko. Będę próbował 
upodobniać się do niego. Znając swoje znikome możliwości, 
wyciągnę rękę do Pana mego. Z wiarą przyjmę Boży Chleb, 
który ma mnie przemienić w nowego człowieka. 

Moje powołanie 

Wtorek, 30 listopada 1971 r., święto św. Andrzeja Apostoła  

Rz 10, 9-18; Mt 4, 18-22 

Zaczęło się więc wszystko bardzo zwyczajnie. Jezus prze-
chodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci 
zapuszczających sieci. I oto własną osobą zagradza im życiową 
drogę: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Jak-
że zdumiewająca propozycja, ale i jaka zadziwiająca odpo-
wiedź. Aż trudno uwierzyć, że oni, prości rybacy, zakochani w 
morzu, ludzie przesiąknięci pasją łowienia ryb, opuszczają 
wszystko i idą, idą, by pozostać przy Nim już na zawsze. 

To były te pierwsze spotkania. To były pierwsze powołania. 
A potem przyszły następne. Wśród wielu różnych, może tam 
gdzieś przy końcu, jest i moje powołanie. Może takie zwyczaj-
ne, proste, ale w gruncie rzeczy jakieś tajemnicze. 

Dzisiaj, gdy spoglądam na tamto spotkanie, na powołanie 
Andrzeja Apostoła i na późniejszą realizację tego powołania, 
zapytam  się, czy moja postawa choć trochę jest podobna do 
jego postawy.  Czy  pozostawiłem  wszystko, by pójść za Pa-
nem  – wszystko, co  jest  przeszkodą?  Czy  ukochałem  swoje 
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powołanie? Czy staram się je ciągle odkrywać, pogłębiać i w 
trudzie codziennego dnia wypełniać? 

Moje powołanie winno być chlubą mego życia. Przecież 
Apostoł w pierwszym czytaniu przypomniał mi: „Jak piękne 
stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę” (Rz 10, 15b). Na 
całą ziemię ich głos się rozchodzi, głos głoszonego Słowa Bo-
żego, które jest słyszane, a z którego płynie wiara dająca 
usprawiedliwienie i zbawienie. 

Znając swoją słabość, często wzywał będę Imienia Pań-
skiego. Dziś zaś z wiarą przyjmę z ołtarza Boży Skarb, który 
ma być mi mocą w ponownym pójściu za Panem. 

Wybór 

l niedziela Wielkiego Postu, 20 lutego 1972 r.  

Rdz 2,7-9; 3, 1-7; Rz 5, 12-19; Mt 4, 1-11 

Liturgia dzisiejszej, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, 
kreuje nam dwa dramatyczne zdarzenia z dziejów zbawienia. 
Pierwsze rozegrało się na początku historii. Człowiek żyjący w 
optymalnych warunkach życiowych stanął wobec wyboru. W 
krytycznej chwili pokusy odwrócił swoje oblicze od Boga. 
Sądził, że na własną rękę skutecznie powiększy swoje szczę-
ście. Zdecydował się  więc  odejść i to jego pierwsze odejście 
okazało się bardzo  bolesne.  Pociągnęło za sobą wprost tra-
giczne konsekwencje. Drugie zdarzenie – ukazane nam przez 
liturgię – to  kuszenie  Chrystusa,  wydarzenie  nie  mniej dra-
matyczne niż tamto, ale jakże odmienne w epilogu. Chrystus – 
Nowy  Adam – stawił czoła pokusie.  Nie pokłonił się szata-
nowi. Wytrwał do końca przy woli miłującego Ojca. Dlatego 
tak  błogosławione  były  i  są  konsekwencje tej Jego postawy. 
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Te dwa zdarzenia, ukazane nam dziś przez Boże Pismo, w 
jakiś sposób wcieliły się w naszą ludzką historię. My również 

przeżywamy je w różnych odmianach. Ów głos pokusy od-
szedł już na zawsze od Chrystusa, ale pozostał przy nas: Co 
będziesz się przejmował. Co będziesz się wysilał. Tyle to mi 
jeszcze wolno mieć. Być oddanym nie bardzo popłaca. 

Jaka jest moja konkretna reakcja? Kiedy wrócę dziś od ołta-
rza, roztoczą się przede mną dwie drogi: droga Adama i droga 

Chrystusa. Którą z nich wybiorę, zależeć będzie ode mnie. 

Chrystus przyjdzie po mnie 

5 niedziela wielkanocna, 30 kwietnia 1972 r. 

Dz6, 1-7; l P 2, 4-9; J 14, 1-12 

Słowa, które  dziś Chrystus  skierował do  mnie,  radują za-
pewne moje serce.  Mój  Pan, któremu uwierzyłem, odszedł 
już  dawno  do domu Ojca.  Ale obiecał przyjść jeszcze raz, 
aby  mnie zabrać do Siebie, bo przecież tam mieszkań jest 
wiele. 

W tym przypadku nie pomyliłem się. Poszedłem za Nim, 
bo On jest moją Drogą, Prawdą i Życiem. On mnie może 
uczynić  pełniejszym  człowiekiem.  On  mi  może  zabrać  
skamieniane  serce i dać serce miłujące. I choć czasem znika 
mi sprzed  oczu,  choć  czasem  zapominam o Nim, potrafię 
Go jednak  dostrzec  w  mojej codzienności. On mi każe 
uświadomić sobie, że czekam na powtórne  Jego przyjście, 
zwłaszcza tu, gdy zasiadam przy Jego stole.  Kiedyś zniknie 
ten ołtarz, zniknie biała hostia, wino, Biblia.  Nie będzie już 
znaków, sakramentów. Pozostanie tylko On, ale już taki, jaki 
jest.  Zanim  to jednak nastąpi,  zdany jestem na wiarę. Wielu 
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mędrców, filozofów, chodziło już po naszej ziemi, Nikt jednak 
nie odważył się powiedzieć takich słów: „W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele... A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 2-3). 

A więc czekamy na Niego. Tę świadomość oczekiwania 
pogłębiamy, ilekroć zasiadamy tu, przy Jego stole. 

Jedno najważniejsze 

Wtorek po 27 niedzieli zwykłej, 10 października 1972 r.  

Gal, 13-24; Łk 10, 38-42 

Jak kiedyś ziemski Jezus przyszedł do swoich przyjaciół do 
Betanii, tak dziś przychodzi do nas, ilekroć zajmujemy miejsce 
przy ołtarzu, by sprawować Jego Eucharystię. Przy chodzi tu 
ten sam, z tym samym słowem, z tym samym pouczeniem: 
„Panie, czy ci to obojętne, że siostra moja zostawiła mnie samą 
przy posługiwaniu? Powiedz jej, zęby mi pomogła... Marto, 
Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. a potrzeba mało 
albo tylko jednego” (Łk 10, 40b-42a). 

Może i ja jestem zapracowany, może moje życie wypeł-
nione jest troską o wiele i może zapominam o tym jednym. 
najważniejszym: by być słuchaczem Bożego Słowa i by je 
wypełnić. 
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Czekanie 

l Niedziela Adwentu, 3 grudnia 1972 r. 

Iz 63, 16-17. 19; l Kor l,3-9;Mk 13,33-37 

Wchodzimy w nowy rok kościelny. Liturgia dzisiejszej 
niedzieli wprowadza nas w klimat czujnego oczekiwania. Nie 
trzeba nikogo przekonywać, że codzienne nasze życie jest cią-
głym oczekiwaniem na coś lub na kogoś. Czekamy na przyjazd 
przyjaciela, czekamy na dzień imienin, czekamy na jakąś 
znaczną imprezę, czekamy na święta, czekamy na zdobycie 
dyplomu magisterskiego czy doktorskiego. Inni może czekają 
na miesięczną pensję, na awans społeczny, na lipcowy urlop. I 
musimy powiedzieć, że te wszystkie oczekiwania w jakiś spo-
sób dynamizują i upiększają nasze codzienne życie. 

Ale przychodzi okres w życiu, kiedy wydaje się, że wszyst-
ko, na co oczekiwaliśmy, wszystko, co miało być. już się do-
konało, już jest poza nami. Przychodzi ten okres nie tylko wte-
dy, gdy życie chyli się już ku końcowi, ale czasem przychodzi 
i w młodym wieku. I gdy wszystkie oczekiwania tracą swój 
sens, pozostanie mi jeszcze to jedno – najważniejsze oczeki-
wanie – oczekiwanie na spotkanie z moim Bogiem. Pan życia, 
który wprowadził mnie do tego ziemskiego domu, jakby na 
chwilę gdzieś wyszedł i odchodząc kazał mi czekać. Przestrze-
gał mnie, abym przypadkiem nie przespał chwili, gdy On po-
wróci. 

Tę moją czujność niech wzmacnia Eucharystia, w której 
codziennie uczestniczę. 
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Przygotowanie 

2 niedziela Adwentu, 10 grudnia 1972 r.  

Iz 40, 1-5. 9-11; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8 

Każdego roku liturgia adwentowa kieruje nasze spornie na 
postacie, które zapowiadały nadejście Mesjasza. Pro rok Iza-
jasz w oddali wieków z wielkim przejęciem rysował przed 
narodem wizję czasów mesjańskich. Potem po wielu wiekach, 
gdy dramat zbawienia był już blisko, stanął pośrodku ludu Jan 
Chrzciciel, syn Zachariasza i Elżbiety. Początkowe usunął się 
od ludzi – poszedł na pustynię, ale niebawem został otoczony 
przez tłumy. Odziany w skórę wielbłądzią. przepasany pasem 
skórzanym, głosił chrzest nawrócenia. oznajmiał nadejście 
nowego czasu. W pełnieniu swej misji okazał się wielkim mo-
carzem ducha, 

Dziś, gdy jestem zasłuchany w opowiadanie o tych. którzy 
przygotowywali drogę Panu, muszę zapytać się. czy to tylko o 
nich chodzi w Bożym Słowie? Zapewne nie! Tu chodzi rów-
nież o innych Janów. Tak jak Jan kiedyś – dziś u mam przygo-
towywać innych na przychodzenie do nich Pana Nie stać mnie 
już dzisiaj na wielbłądzią skórę, na laskę, na wielkie posty, ale 
stać mnie na pewno na wewnętrzna moc ducha, stać mnie na 
świadectwo prawdy. 

Prorok Izajasz, św. Jan – przygotowywali ludzi na pierwsze 
przyjście Mesjasza. Ja mam przygotowywać na przychodzenie 
w wierze, a w dalszej perspektywie – na przyjście ostatnie, bo 
dzień Pański, jak mówił Apostoł, przychodzi jak złodziej. 

Biorąc wzór z Apostoła Piotra, muszę z braćmi swoimi 
trwać w twórczym oczekiwaniu na nowe niebiosa i nową zie-
mię. 
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Moje dotknięcie Jezusa 

Czwartek po 2 niedzieli zwykłej, 18 stycznia 1973 r.  

Hbr7, 25-8. 6; Mk 3, 7-12 

W dali historii znikły palestyńskie tłumy szukające ongiś u 
Chrystusa wyzwolenia z różnych dolegliwości. Dziś nad jezio-
rem, gdzie stał kiedyś Jezus, słychać odgłos) złowrogich strza-
łów i wybuchów bomb. Jezus niejako usunął się stamtąd i po-
szedł w daleki, obcy świat. Poszedł radować serca jednych, a 
niepokoić drugich. 

I oto spotkał mnie i zechciał mnie w szczególny sposób 
związać ze sobą. Włączył mnie w swoje kapłaństwo, Może 
dziś czuję ciężar tego związania. Może charakter uniwersy-
teckiej codzienności osłabia tę istotną więź z Tym, którego 
autor Listu do Hebrajczyków nazwał Pośrednikiem Nowego 
Przymierza. Muszę więc walczyć, muszę zabiegać o to. bym 
nie stracił Go sprzed oczu. 

Stając dziś przed Nim, może pełen niemocy, przecisnę się 
przez moją rozwichrzoną świadomość i w skupieniu pokomu-
nijnym spróbuję się Go dotknąć. 

W wierze do Chrystusa 

Wtorek po 4 niedzieli zwykłej, 30 stycznia 1973 r.  

Hbr 12, l-4; Mk 5, 21-43 

Nauczający i uzdrawiający Jezus – otoczony palestyńskim 

tłumem  –  to  jakby  pierwotne  wydanie  liturgii chrześcijań-

skiej.  Miało   tam  miejsce  głoszenie  i  słuchanie  Słowa Boże-

go.  Miało  miejsce  podziwianie  i  wielbienie  Boga  w czynach 

21 



i osobie Chrystusa. Miało tam miejsce przyjmowanie Bożych 
darów – przede wszystkim w postaci uzdrowień. 

W pośrodku tłumu byli różni ludzie. Byli obojętni i cie-
kawi, ale byli i tacy, którzy z wiarą szukali czegoś u Jezusa, 
jak np. przełożony synagogi – Jair czy niewiasta cierpiąca na 
krwotok. Oni byli najbardziej zaangażowani w tę pierwotną 
liturgię. „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła – mówiła 
chora kobieta – a będę zdrowa” (Mk 5, 28). Jezus ludziom 
pełnym wiary i ufności nigdy nie szczędził Siebie i swoich 
darów. 

Dla nas, spotykających się codziennie z Chrystusem przy 
ołtarzu, owa niewiasta może być przykładem prawdziwego 
zaangażowania i prawdziwego przeżywania kontaktu z Chry-
stusem. 

Sami przecież jesteśmy pełni potrzeb. Tyleż by się przy-
dało, aby być dobrym człowiekiem, by można było pomyślnie 
i skutecznie rozwiązywać swoje problemy życiowe. Tyleż 
trzeba pomocy Bożej, by codziennie stawać się nowym czło-
wiekiem. Abyśmy nie ustali w drodze – jak nam życzył autor 
Listu do Hebrajczyków – przeżywajmy nasze spotkania 
z Chrystusem z głęboką wiarą. 

Najważniejsza modlitwa 

Wtorek po 1 niedzieli Wielkiego Postu, 12 marca 1973 r.  

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

Wśród  wielu  pouczeń i wskazań nie zapomniał Chrystus 
powiedzieć,  jak  należy  się modlić, jak powinien wyglądać 
dialog z Bogiem. W nasze ludzkie usta włożył Chrystus naj-
piękniejszą modlitwę wszech czasów. Dziś powtarzaj ą ją co-
dziennie,   w  różnych  językach  i  kulturach,   miliony  ludzi. 
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W skali światowej bez przerwy płynie ona przed Boże Oblicze, 
płynie od ołtarzy, płynie z różnych zgromadzeń liturgicznych, 

płynie z zaciszy domów. Jest to modlitwa dzieci idących do 
Ojca, modlitwa ludu proszącego o nadejście Królestwa Boże-
go, proszącego o zbawienie, o chleb powszedni, o przebacze-
nie win, o zachowanie od zła. Tyleż więc treści i tajemniczej 
siły w jej słowach. Napisano już wiele książek na jej temat. I 
chyba ciągle chodzi o jedno: by jej nie „odmawiać”, ale się nią 

modlić. 
Warto chyba dziś pomyśleć, jakie miejsce w moim życiu 

przed Bogiem mają słowa tej modlitwy, poddanej mi przez 

Chrystusa. Nie można chyba tego pytania wykreślić z wiel-

kopostnego programu odnowy. 

Zawierzenie w potrzebach 

Czwartek po l niedzieli Wielkiego Postu, 14 marca 1973 r. 

Estl4, 1.3-5. 12-14; Mt 7, 7-12 

Nie było chyba człowieka na ziemi, który by kiedyś w ży-
ciu nie doświadczył swojej niewystarczalności i bezsilności. 
Niemal do natury każdego człowieka przywiązany jest jakiś 
brak. Dlatego w życiu tak często wyciągamy rękę ku drugie-
mu, prosząc o pomoc, o wsparcie. Czynimy to w różnych for-
mach, czasem w sposób zupełnie nieświadomy. 

Ale  oto  zauważamy, że są takie sytuacje życiowe, kiedy 
najbliżsi przyjaciele  nie umieją poradzić. I wtedy budzi się 
świadomość  potrzeby  powierzenia się  Temu,  który  jest całą 
Pełnią,  który jest Wszystkim, który jest mocen wszystkiego 
dokonać,  który  się  nazwał  Miłością, abyśmy z wielką ufno-
ścią powierzali swoje sprawy Bogu. Jezus Chrystus staje dziś 
przed nami  i  zachęca:  „Proście,  a  będzie wam dane; szukaj- 
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cie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każ-
dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 
otworzą” (Mt 7, 7-8). 

Może masz w życiu takie sprawy, których nie możesz 
rozwiązać sam ani z pomocą drugich. Oto drogę zagradza ci 
Chrystus i może jeszcze nie zdecydowałeś się przed Bogiem 
je rozwiązać. Dzisiejsze słowa Chrystusa niech cię napełnią 
wiarą, a cała liturgia niech będzie twoim osobistym, ponow-
nym powierzeniem się Bogu. Niech modlitewna postawa sta-
rotestamentalnej Estery będzie nam przewodnikiem. 

Czas wiary 

Czwartek po 2 niedzieli Wielkiego Postu, 22 marca 1973 r.  

Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31 

W każdym człowieku współistnieją ze sobą wiara i nie-
wiara, miłość i obojętność, prawda i fałsz. Współistnienie ze 
sobą tych przeciwstawnych elementów stanowi o naszym 
ludzkim dramacie. Nasza wielkość, jako ludzi, ujawnia się, 
gdy usiłujemy przezwyciężać niewiarę wiarą, obojętność 
miłością i dobrocią. Chrystus Pan, rysując dziś przed nami 
opowieść o bogaczu i Łazarzu, uwrażliwia mnie z jednej 
strony na dobroć; wzywa mnie, abym wewnętrzną obojętność 
zwyciężał okazywaniem dobroci innym. Z drugiej strony 
wskazuje na Bożą sprawiedliwość, która kiedyś ma się oka-
zać. I znowu chodzi o to, abym swoją niewiarę, która w ja-
kimś stopniu jest we mnie,  przezwyciężał  wiarą.  Wiara w 
to, co ma nadejść, wiara w to,  co  On  mówił,  w to, co po-
wiedział mi dzisiaj. Bo nikt nie wstanie z  martwych, by mnie 
przekonywać.  Już  wszystko  zostało  powiedziane. Pozostaje 
tylko  wierzyć  i  świadczyć  o wierze. I  właśnie  wtedy,  gdy 

24 



wierzę, gdy daję świadectwo tej wierze, będę owym drzewem 

zasadzonym nad wodą, które się ostoi w każdym czasie, nawet 

gdy przyjdzie upał. 

Włączając się w dalszą część liturgii, ufnym okiem spojrzę 

na przychodzącego Pana, który pragnie jednego: abym napraw-

dę wierzył. 

U kogo zbawienie? 

Wtorek po 5 niedzieli Wielkiego Postu, 10 kwietnia 1973 r.  

Lb 21, 4-9; J 8, 21-30 

Wyjście z niewoli egipskiej było centralnym wydarzeniem 
religijnym dla każdego Izraelity. Było ono zapowiedzią na-
dejścia nowych czasów, nadejścia nowego wybawienia. 

Wolno chyba powiedzieć, że ta wędrówka przez pustynię 
jest także obrazem życia każdego człowieka. Tam były na-
rzekania, wymówki, pretensje: Po co nas wyprowadził z 
Egiptu, byśmy na pustyni pomarli? Potem nastąpiła sprawie-
dliwa kara, ale i przyszło wybawienie dla tych, którzy uznali 
swój błąd. 

U nas jest podobnie. Panie Boże, dlaczego mnie stwo-
rzyłeś?, dlaczego muszę się tak męczyć?, dlaczego dałeś mi 
tak trudnych ludzi do współżycia?, dlaczego w życiu tak mi 
się nie wiedzie? I w tym kontekście rodzi się często grzech. 
Ale też dane jest wybawienie. 

Potrzeba właściwie tylko jednego – wyciągnięcia ręki, po-
trzeba zawierzenia i ufnego spojrzenia na Syna Człowie-
czego. Sami Go dziś z wiarą dotknijmy i przybliżajmy Go 
swoją życiową postawą innym. 
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B. Podczas Rejonowych Dni Skupienia 

Nawrócenie i Sakrament Pokuty 

w życiu kapłana 

Homilia  wygłoszona  podczas  Rejonowych  Dni Skupienia dla duchowień-

stwa archidiecezji wrocławskiej w dniach 20-23 września 1982 r. 

Wstęp 

W kapłańskiej wspólnocie pod przewodnictwem naszego 
Księdza Arcybiskupa sprawujemy świętą Eucharystię. Zgro-
madziliśmy się wokół ołtarza, by w takiej oto społeczności 
nie tylko spotkać się z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w 
Duchu Świętym, ale także by pogłębić więź i przybliżyć się 
wzajemnie ku sobie. Spoglądamy na siebie jako na tych, któ-
rych Pan wybrał i zaprosił do budowania swego Królestwa w 
dzisiejszym świecie. 

Nasza celebra i nasze spotkanie dokonują się na progu 
nowego roku katechetycznego. Stanęliśmy niedawno na za-
gonie Pańskim do nowego etapu siejby Bożego Słowa wśród 
dzieci i młodzieży. I właśnie w tych pierwszych tygodniach 
wznowionej pracy katechetycznej przybywamy na nasze ka-
płańskie kwartalne skupienie, a zarazem na refleksję teolo-
giczną, by potem lepiej służyć człowiekowi w jego odnajdy-
waniu Boga i wzrastaniu w świętości. 

Chcemy dzisiaj najpierw tu, przy ołtarzu, nieco uważniej 
zatrzymać się przed Chrystusem i odczytać na nowo istotną 
treść naszego kapłańskiego posłania. 

Panie, nasz Mistrzu! Główny Gospodarzu tego domu! Je-
dyny, Odwieczny Kapłanie! Inspirowani myślą naszych pa-
sterzy, chcemy dzisiaj przed Tobą zadumać się nad tajemnicą 
ludzkiego nawrócenia.   Chcemy głębiej ujrzeć tę prawdę, za- 
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aplikować ją najpierw do siebie i ponieść j ą potem owocniej 

naszym braciom. 

1. Boże wezwanie do nawrócenia 

Z kart ewangelicznych odczytujemy, iż pierwsze i ostatnie 
orędzie naszego Mistrza zawierało wyraźne wezwanie do 
pokuty i nawrócenia. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię” (Mk l, 15) – wołał Chrystus na początku swojej pu-
blicznej działalności. Zaś po zmartwychwstaniu, przed odej-
ściem do nieba, mówił: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego gło-
szone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami 
tego” (Łk 24, 46-48). 

A zatem – wezwanie do pokuty i nawrócenia stanowiło 
istotny element misji nauczycielskiej Chrystusa. Orędzie to z 
woli Zbawiciela zostało przekazane pierwszym uczniom, z 
różnym natężeniem rozbrzmiewało ono w ciągu wieków hi-
storii Kościoła i dotarło do naszych dni – i dziś na nowo roz-
chodzi się po świecie, niesione przez usta sług Ewangelii, 
jako ciągle aktualny i żywy głos samego Syna Bożego. 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”! Któż jest wła-
ściwym adresatem tego wezwania? Czy tylko – jak niektórzy 
sądzą – ateiści, innowiercy, bezbożnicy?... Jak kiedyś, tak i 
dziś adresatami tego orędzia są wszyscy ludzie, każdy czło-
wiek bez wyjątku, bo każdy mieszkaniec naszej ziemi do-
tknięty jest grzechem i potrzebuje oczyszczającego nawró-
cenia. Każdy syn i córka Adama przychodzi już na ten świat 
w stanie grzechu: „Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w 
grzechu poczęła mnie matka” (Ps 50) – wyznaje psalmista. 
Każdy syn i córka Adama przez grzech osobisty odchodzi 
mniej lub bardziej daleko od zagrody miłującego Ojca. A 
więc wszyscy bez wyjątku są wezwani do nawracania się. 

Chrystusowe wezwanie do nawracania się wskazuje po-
średnio na dynamiczną strukturę człowieka. Byt ludzki w tym 
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polu widzenia jawi się jako wezwany do rozwoju, do jakiegoś 
„spełniania się”. Owo dynamiczne widzenie człowieka znaj-
duje swoje potwierdzenie w dzisiejszych kierunkach filozo-
ficznych, podejmujących refleksję antropologiczną. W wielu 
kierunkach myślowych mówi się dziś o człowieku jako o 
pielgrzymie, jako o kimś, kto niejako z natury został wezwa-
ny do wzrostu w swoim człowieczeństwie, do budowania 
samego siebie. Owszem, w płaszczyźnie metafizycznej, on-
tycznej, człowiek jest istotą niezmienną. Nie może stać się 
aniołem czy zwierzęciem. Od chwili zaistnienia musi pozo-
stać tą samą kategorią bytową. Jednakże w płaszczyźnie 
etycznej ujawnia się jako ktoś, kto może wzrastać, doskonalić 
się, upełniać się. Człowiek w dogłębnej refleksji nad sobą 
odkrywa, iż jest jedynym mieszkańcem tej ziemi obdarzonym 
świadomością (zdolnością myślenia) i wolnością. Tylko 
człowiek może mówić: jestem, myślę, wiem, kocham, wierzę, 
mam nadzieję, mogę, ale nie muszę, powinienem. Tylko on 
może stanowić o sobie, może wybierać, działać świadomie 
według zasad przyjętych z zewnątrz i według własnego su-
mienia. 

Dlatego też – do tak ukonstytuowanego stworzenia mógł 
Stwórca, przez swojego Legata – Jezusa Chrystusa, skiero-
wać wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”        
(Mk l, 15). Chciał przez to człowieka zaprosić do wolnego 
tworzenia siebie samego i do pomnożenia dobra w świecie. 

2. Istota nawracania się 

W obliczu naszego Mistrza, przed którym jesteśmy – za-
pytajmy z kolei: o co idzie w tym nawracaniu się i zawierze-
niu Ewangelii? Apostoł Paweł przychodzi nam tu z pomocą i 
z teologicznym już kunsztem wyjaśnia: „Trzeba porzucić 
dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodni-
czych żądz... i przyoblec się w nowego człowieka, stworzo-
nego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej święto-
ści” (Ef 4, 22-24). 

28 



Te słowa św. Pawła są wypisane na bramie, przez którą 
musi przejść każdy, kto pragnie osiągnąć cel, do jakiego Bóg 
nas powołał. Zawiera się w nich kwintesencja całego procesu, 
jaki winien przebyć człowiek ochrzczony, zanim się w nim 
rozwinie nowe, nadprzyrodzone życie, które przyjął na chrzcie 
świętym. Zatem – u początku wszelkiego chrześcijańskiego 
życia musi się znaleźć głębokie pragnienie, aby stać się „no-
wym człowiekiem”, „nowym stworzeniem” w Chrystusie, i 
wewnętrzna gotowość do tego, aby „zwlec z siebie dawnego 
człowieka”. I to jest ów najgłębszy sens nawracania się – nie-
ustanne umieranie dla samego siebie i ciągłe rodzenie się no-
wym człowiekiem w Chrystusie. 

Dodajmy jeszcze, iż ten proces przyoblekania się w no-
wego człowieka, a więc upodabniania się do Chrystusa, nie 
powinien i nie może się nigdy w żadnym – nawet w naj-
świętszym – człowieku – zatrzymać. Co więcej – im bardziej 
ktoś jest upodobniony do Chrystusa, tym głębsza i bardziej 
bezgraniczna jest w nim owa gotowość przemiany, tym bar-
dziej pojmuje on cały, w głąb sięgający wymiar przeobraże-
nia i konieczność oddawania się ciągle na nowo w Boże ręce, 
aby Chrystus mógł go od nowa formować. A zatem – proces 
umierania dla siebie i zmartwychwstania w Chrystusie nie 
może na ziemi w nikim ustawać, ani w wielkim grzeszniku, 
ani w człowieku świętym, jak ongiś nie zatrzymał się w na-
wróconym – kiedyś grzesznym – św. Pawle czy św. Augu-
stynie, ale także w prawie nieskazitelnym św. Janie Apostole. 

Proces ów winien dokonywać się przede wszystkim w ży-
ciu każdego kapłana. Jeśli chcemy skutecznie innym pomagać 
w nawracaniu się do Pana, musimy sami owo nawracanie się 
podejmować i o nie usilnie zawsze prosić, wiedząc dobrze, iż 
nie jest ono tylko dziełem człowieka, ale jest darem Bożym. 

3. Specyfika kapłańskiego nawracania się 

Zapytajmy z kolei przed Panem: Co znaczy „nawracać 
się– dla kapłana?; w czym tkwi specyfika nawracania się 
głosiciela Słowa Bożego w dzisiejszym świecie? 
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Skierujmy się tym razem po odpowiedź do apostoła naro-
dów XX wieku, tak nam bliskiego i cenionego – Jana Pawła 
II. W swoim znanym Liście do kapłanów Kościoła na Wielki 
Czwartek 1979 roku pisał: „Nawracać się – to znaczy powra-
cać do samej Łaski naszego powołania, rozważać bezmiar 
dobroci i miłości Chrystusa, który zwrócił się do każdego z 
nas po imieniu i powiedział „pójdź za Mną”. 

„Nawracać się – pisze dalej Ojciec Święty – to znaczy sta-
le «wyliczać się» wobec Pana naszych serc z naszej służby, z 
naszej gorliwości, z naszej wierności. A także z naszych za-
niedbań, grzechów, małoduszności, braku wiary i nadziei, z 
myślenia «po ludzku» tylko, a nie po Bożemu”. 

„Nawracać się – to znaczy szukać wciąż na nowo przeba-
czenia i mocy Bożej w Sakramencie Pojednania, rozpoczynać 
wciąż od nowa i w ten sposób co dzień dalej postępować, 
przezwyciężać, zdobywać, dawać w radości, «albowiem ra-
dosnego dawcę miłuje Bóg»„. 

„Nawracać się – dodaje Papież – to znaczy zawsze się 
modlić i nie ustawać”. Każde z powyższych określeń nawra-
cania się zasługiwałoby na dłuższą refleksję. Z konieczności 
wynikającej z czasowego ograniczenia, zatrzymajmy się 
przez chwilę na nawracaniu dokonującym się w dobrze prze-
żywanym Sakramencie Pokuty, jako że wokół tego tematu 
będzie skupiona nasza późniejsza refleksja teologiczna i pa-
storalna. 

4. Sakrament Pojednania w życiu kapłana 

W związku z zagadnieniem pokuty sakramentalnej roz-
ważmy pokrótce dwie sytuacje, dwie pozycje kapłana: ka-
płana jako szafarza Sakramentu Pokuty (jako spowiednika) i 

kapłana jako penitenta. 

a) Kapłan jako szafarz Sakramentu Pokuty. 

Chrystus obdarzył nas mandatem jednania ludzi z Bogiem 
i   Kościołem.   Każdy   spowiednik  w   konfesjonale  niejako 
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„wypożycza” siebie Chrystusowi, aby mógł zaistnieć sakra-
ment. Wobec penitenta kapłan staje się reprezemaniem miło-
siernego Chrystusa. Nie wchodźmy głębiej w tę doktrynę 
teologiczną Sakramentu Pojednania. Zostawmy to sobie na 
później. Poprzestańmy tu na kilku refleksjach natury asce-
tyczno-pastoralnej: 

10 Pamiętając o tym, że w sakramencie Nawrócenia i Po-
jednania wierni zmartwychwstają do życia Bożego lub to ży-
cie Boże w sobie pomnażają – dajmy im przede wszystkim ku 
temu okazję przez gorliwe i częste przebywanie w konfe-
sjonale. To nie penitenci mają oczekiwać, a czasem nawet 
poszukiwać kapłana do spowiedzi, ale sam kapłan w klimacie 
modlitwy powinien czekać na powrót tych, którzy opuścili 
zagrodę miłującego Ojca. Warto tu chyba wrócić do starej, 
dobrej kapłańskiej zasady, iż do ołtarza idziemy i odcho-
dzimy zawsze przez konfesjonał. Nie szczędźmy czasu i sił, 
by wiernym, tak w tygodniu, jak i w niedziele i święta, stwa-
rzać okazję do spowiedzi. Nie wiemy nigdy, kiedy Bóg uma-
wia się na gruntowne spotkanie z grzesznym człowiekiem, 
kiedy skruszy jego serce do nawrócenia i obudzi w nim decy-
zję pójścia do konfesjonału. 

Pamiętam, jak w czasach studiów na KUL-u niekiedy wy-
bieraliśmy się w tygodniu czy w niedzielę w porze nabo-
żeństw do kościołów lubelskich, by podpatrzeć metody dusz-
pasterzowania tamtejszych księży. Jakże czasem w nie-
których kościołach raziła nieobecność kapłana w konfesjo-
nale. Ludzie wyczekiwali, z niecierpliwością wyglądali na 
przyjście jakiegoś księdza do konfesjonału, 

W związku z tym chciałbym jeszcze przywołać przed 
świadomość Czcigodnych Słuchaczy pewną relację brata 
Łukasza z czasów wojny, zamieszczoną kiedyś na łamach 
miesięcznika „Msza Święta” (1976, nr 3). 

Oto fragment owych wspomnień: 
„(...) Podczas okupacji siedziałem w więzieniu na Forcie 

VII w Poznaniu. Nocami, bo we dnie nie było to możliwe, 
odprawialiśmy wspólne modlitwy. Różaniec ja prowadziłem. 
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Nuciliśmy pieśni kościelne. Wśród moich towarzyszy znajdo-
wał się więzień spod Śremu. Nie wiem dlaczego, ale bv on 
przekonany, że jestem księdzem, Pewnego razu podszedł do 
mnie i mówi, że czuje, iż jego koniec się zbliża – «wyspowia-
cia mnie» – mówi. Oświadczam mu, że jestem osobą cywilną, 
nie księdzem, i dlatego tego uczynić nie mogę. Nie uwierz mi i 
miał do mnie wielki żal. Za dwa dni gestapo zabrało go i po-
wiesiło. Wychodząc z celi, z wielkim żalem spojrzał na mnie. 
Wzroku tego do śmierci me zapomnę, wzroku, który wobec 
zbliżającej się śmierci mówił: «księdza mi trzeba»„. 

Tak to zdarzyło się w czasie wojny. Ale czy tylko? Może i 
dzisiaj – nie tylko w krajach misyjnych – ale i w naszych ko-
ściołach jakiś człowiek musi odejść z wielkim ciężarem w 
sercu, bo nie miał przed kim otworzyć brudnej tajemnic swej 
duszy i zmyć ciążące nieprawości, Jest to szczególnie bolesne, 
gdy zdarza się z winy księdza. 

20 W dzisiejszym, tak mocno urzeczowionym i odhuma-
nizowanym świecie, nie traktujmy penitentów anonimowo 
schematycznie. Rola kapłana w konfesjonale jest rolą brater-
skiej służby. Dobry spowiednik winien możliwie głęboko i 
autentycznie przejąć się sytuacją duchową penitenta, powinien 
stać się niejako drugim „ja” penitenta. Stąd też powi nien się 
zdobyć na osobiste zaangażowanie i wczucie się w sytuację 
pokutującego człowieka. 

W konfesjonale nie jesteśmy tylko sędziami, ale także le-
karzami i wychowawcami. Jako lekarze, umiejmy stawiać 
zawsze  dobrą diagnozę   i  aplikować   odpowiednie  środki 
lecznicze,  a także  wskazywać  na  roztropną profilaktykę. 
Człowiek przyznający się w pokorze do grzechu, oskarżając 
się z powodu swoich słabości, powinien doświadczyć ze strony 
przyjmującego spowiedź kapłana – dobroci i mądrość samego 
Chrystusa. 

Wobec penitenta – jak nam radzą moraliści – należy wy-
strzegać się dwóch skrajnych postaw; wielomówstwa i milcze-
nia. Im kto więcej myśli i odczuwa, tym mniej zazwyczaj się  
rozgaduje,  ale  tym  większą wagę  posiada  to,  co mówi 
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Niekiedy długie mówienie w konfesjonale, podobnie jak i na 

ambonie, może być wynikiem nie najlepszego przygotowania 

i przemyślenia problemu. Także przeciwna postawa: spo-

wiednik-mruk, „dzięcioł”, który „odpukuje” prawie bez słowa 

– może zatracić wielką szansę przyjścia z pomocą poszu-

kującemu człowiekowi. 
30 Przy dokładnym naśladowaniu miłosiernego i rozu-

miejącego podejścia Chrystusa, który nie przyszedł, aby świat 

potępić, ale aby go zbawić – w imię dobra penitenta należy 

zerwać z cukierkowatą dobrocią, sypiącą piasek w oczy i 

usypiającą sumienia ludziom stojącym na skraju przepaści 

lub ku tej przepaści lecącym. Wydaje się, iż trzeba czasem 

nie tylko zajrzeć głęboko do sumienia, lecz trzeba je niekiedy 

chwycić mocno w garść i nim potrząsnąć. Może to być bar-

dzo bolesne, ale czasem konieczne. Niejednemu penitentowi, 

nawet kapłanowi, potrzebna jest bolesna operacja albo bardzo 

silny antybiotyk. Zdarza się, iż spowiednik kierując się wła-

sną słabością albo źle rozumianą litością, zamiast zdecydo-

wanego silnego leku aplikuje słabiutkie kropelki lub ocu-

krzoną wodę. W konsekwencji może być tak, iż następuje 

wówczas uśpienie penitenta i otwarcie mu drogi do nowych, 

może jeszcze cięższych upadków. Kapłan, spowiednik –jak 

powie Bernanos – ma być solą ziemi, a nie jej cukrem. 
Owe szkicowe refleksje związane ze sprawowaniem Sa-

kramentu Pokuty, złączone z naszym kapłańskim, codzien-

nym doświadczeniem, wskazują na wielki trud, jaki wiąże się 

z przeżywaniem i szafowaniem tego sakramentu. Mówi się 

dlatego o krzyżu spowiednika, o męczeństwie konfesjonału. 

Jest rzeczą niewątpliwą, iż rzetelne, pełne uduchowienia, po-

święcenia i wielkiej cierpliwości sprawowanie Sakramentu 

Pokuty staje się dla samego kapłana pewną formą pokuty i 

zarazem wspaniałym środkiem jego uświęcenia. 

b) Kapłan jako penitent. 

I krótkie na koniec spojrzenie na kapłana klęczącego u 

kratek konfesjonału. 
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Posłuchajmy w związku z tym napomnienia papieża Piusa 

X: „Nie można zaprzeczyć smutnej rzeczywistości i godnej 
opłakania. Zdarza się nierzadko, że kapłani drugich od grze-
chów odstręczają, a sami bez leku w grzechach drętwieją, 
innych do oczyszczenia swego sumienia w Sakramencie Po-
kuty zachęcają, a sami spowiedź (miesiącami i latami) zanie-
dbują. Oliwę i wino na leczenie ran dusz innych mają w po-
gotowiu, a sami odarci, poranieni, obok drogi leżą i nie chwy-
tają ręki współbrata, która jest blisko i gotowa ich uleczyć”. 

Ostre słowa! Może nas się nie tyczące, ale wypowiedziane 
zapewne z obiektywnej potrzeby. Nie wchodźmy bliżej w 
tajniki naszych kapłańskich sumień. Pozostawmy to na czas 
naszej osobistej refleksji z Chrystusem. Powiedzmy tylko 
jedno. Wszyscy mamy Jednego Zbawiciela. Przed Jego krzy-
żem winni klękać wszyscy, a może przede wszystkim Jego 
słudzy, bo komu się więcej daje, od lego się więcej żąda! 
Potrzebujemy Bożego miłosierdzia i Bożego zmiłowania 
więcej aniżeli ludzie świeccy. Bóg bowiem złożył w nasze 
dłonie ogromne sprawy zbawienia i uświęcania ludzi. Trzeba 
przyznać, iż niejednokrotnie do tych wielkich zadań nie dora-
stamy Nosimy ten skarb – jak już Apostoł wyznawał – w 
glinianych naczyniach. Stajemy się tak często partaczami 
Bożej spraw Dlatego trzeba nam częściej klękać pod krzyżem 
i czesi stawać z wiarą i pokorą przed Chrystusem przebacza-
jącym – z nadzieją, iż On dla wszystkich, a szczególnie dla 
tych których wybrał, ma zrozumienie i miłujące serce. 

Zakończenie 

Muszę dzisiaj  przed Chrystusem dłużej  się zatrzymać 
Muszę rozliczyć się przed Nim z mojego nawracania się. z 

mojej pokutnej postawy.  Jeśli  chcę innych zawracać ze 
złych dróg, jeśli innych chcę  w  Jego imieniu przyjmować do 

ojcowskiej zagrody, muszę sam być  człowiekiem ustawicz-
nie nawracającym się i upodabniającym się do Chrystusa. 
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Chryste! Dobry Pasterzu! Któryś przyszedł szukać, co by-
ło zginęło, i na drzewie Krzyża przyjąłeś na siebie wszystkie 
nasze grzechy, prosimy Cię – nie pamiętaj nam naszych nie-
prawości, udziel nam prawdziwego ducha pokuty, byśmy 
sami ustawicznie się nawracając, innym pomagali wracać do 
grona przyjaciół Boga i przez to poszerzali granice Twego 
Królestwa na ziemi. Amen. 

Kapłan jako budziciel nadziei wśród Ludu         

Bożego 

Homilia  wygłoszona  podczas  Rejonowych  Dni Skupienia dla duchowień-

stwa w dniu 7 grudnia 1982 r. 

Wstęp 

Oto jesteśmy w Wieczerniku Kościoła wrocławskiego. 
Przybywamy na to dobrze znane nam miejsce. Większość z 
nas właśnie tu, na tym miejscu, oczekiwała na dar kapłaństwa 
sakramentalnego. Z tego miejsca słaliśmy ongiś do Pana na-
sze modlitwy. Tu rodziły się i krystalizowały nasze mło-
dzieńcze apostolskie zawierzenia. Tutaj dojrzewaliśmy do 
żniwa Pańskiego. Stąd zostaliśmy wysłani przed laty na za-
gon Pański. I oto ponownie tu jesteśmy – tutaj, gdzie dziś 
nowe zastępy wezwanych przez Chrystusa dojrzewają w swo-
im powołaniu, by kiedyś zasilić nasze kapłańskie szeregi. Na 
tym czcigodnym miejscu sprawujemy dziś w kapłańskiej 
wspólnocie pod przewodnictwem Księdza Biskupa świętą 
Eucharystię. Zasiedliśmy przy Stole Pańskim z Głównym 
Gospodarzem tego domu – Jezusem Chrystusem. Zanim 
w tajemnicy Jego i naszej ofiary zjednoczymy się pełniej z 
Bogiem  i  między sobą,  chcemy  podjąć krótką refleksję nad 
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rzeczywistością naszego religijnego życia, której na imię na-
dzieja. Chyba nie lubimy o niej wiele mówić. Natrafiamy – 
być może – przy tym na poważne trudności. Łatwiej nam chy-
ba w naszej pracy ewangelizacyjnej podejmować problematy-
kę wiary i miłości aniżeli nadziei. Nawet w traktatach teolo-
gicznych tematyka nadziei schodziła na dalszy plan. Ustępo-
wała wyraźnie miejsca rozważaniom o wierze i miłości. 

Ale oto nastały czasy, w których nadzieja jest szczególnie 
potrzebna ludzkości. Nic też dziwnego, że problematyka na-
dziei coraz częściej pojawia się w najnowszej refleksji teolo-
gicznej i filozoficznej. Jest to wyraźny znak czasu w dzisiej-
szym zagrożonym świecie. Trzeba także nam, kapłanom, dziś 
o niej więcej rozmyślać, o niej mówić, umacniać ją w sobie i 
w tych, których Kościół zlecił naszej pasterskiej pieczy. 

1. Określenie nadziei i jej rodzaje 

Czym zatem jest nadzieja? Na jakich fundamentach się za-
sadza? Jakie tworzywo służy do jej budowania? 

W naszej refleksji zrezygnujemy z podawania ścisłej de-
finicji nadziei. Zresztą, jakże tu podawać definicję czegoś, co 
jest w ostatecznym wymiarze tajemnicą – czegoś, co rodzi się 
w człowieku za sprawą Bożego działania. Powiedzmy zatem 
na razie tylko tyle, iż nadzieja jest zawierzeniem Bogu lub 
człowiekowi, zawierzeniem na przyszłość, jest ufnym ocze-
kiwaniem dóbr, których się jeszcze nie widzi, a których się 
pragnie. Nadzieja wiąże się zawsze z jakimś oczekiwaniem 
na kogoś lub na coś. To oczekiwanie opieramy na jakimś 
fundamencie. Tenże fundament stanowi motyw nadziei, jej 
porękę. W zależności od tego, na jakim fundamencie jest 
budowana nadzieja, można mówić o nadziei czysto ludzkiej, 
przyrodzonej i o nadziei nadprzyrodzonej, nadziei -jako cno-
cie teologicznej. 

a) Nadzieja przyrodzona, 

Nadzieja czysto ludzka jest właściwa każdemu człowie-
kowi.  Człowiek  bowiem  nie  może  żyć  bez nadziei, tak jak 
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nie może być wiary. Nadzieja przyrodzona jest fundowana na 
ludzkich obietnicach, na li tylko ludzkim autorytecie. na wie-
rze w zdolności poznawcze ludzkiego umysłu. Przykładem 
takiej nadziei była nadzieja, która wypełniała ludzi w drugiej 
połowie XIX i w pierwszych latach XX wieku. Była to na-
dzieja technokratyczna. Nadzieje te ludzkość fundowała na 
wierze w postęp nauki, Wynalazki naukowe, pierwsze osią-
gnięcia w dziedzinie mechanizacji życia, wzbudzały w nie-
których ludziach nadzieję na lepszą przyszłość świata. 
W wielu środowiskach marzono o raju technicznym i gospo-
darczym na ziemi. Jednakże pod wpływem pierwszej wojny 
światowej zachwiały się marzenia o nieprzerwanym podąża-
niu ludzkości ku światu lepszemu, piękniejszemu. Druga 
wojna światowa grozą obozów koncentracyjnych marzenia te 
zburzyła ostatecznie. Dziś wyraźnie załamała się nadzieja 
budowana ongiś na wierze w postęp techniczny. Ludzkość 
widzi przyszłość świata, w kolorze o wiele ciemniejszym, niż 
widziała ją dawniej. Stąd też coraz więcej ludzi uświadamia 
sobie prawdę, iż nadzieję na lepsze jutro nie można budować 
li tylko na ludzkim autorytecie, na komponentach tylko i wy-
łącznie ludzkich, 

b) Nadzieja nadprzyrodzona. 

Drugą, o wiele ważniejszą postacią nadziei jest nadzieja 
nadprzyrodzona, nadzieja, której fundamentem jest sam Bóg 
Nadzieja ta budowana jest na Bożych obietnicach, na wier-
ności Boga obietnicom złożonym człowiekowi, na wierze w 
Bożą opatrzność, na wierze w Bożą miłość do człowieka i do 
świata. Taką nadzieją odnajdujemy na kartach Pisma Święte-
go i na kartach historii Kościoła – w życiu ludzi, którzy bu-
dowali życie osobiste i społeczne na prawie Bożym i na bez-
granicznym  zaufaniu  do  Boga.  Przykładem  takiej  nadziei 
może być nadzieja Abrahama, człowieka,  który  miał  na-
dzieję wbrew nadziei (jak to wyznał św Paweł), człowieka, 
który trzymał się Bożego Słowa nawet wówczas, gdy Bóg 
niejako wydawał się  przeczyć  samemu sobie,  gdy jak gdyby 
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odwoływał to, co wcześniej zadeklarował. Tę nadzieję nad-
przyrodzoną wyznawali i głosili mędrcy Pańscy, prorocy, 
psalmiści, uczniowie Jezusa, zwłaszcza św. Paweł Apostoł. 
Oto kilka biblijnych świadectw nadziei: „Spocznij jedynie w 
Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja” 
(Ps 61, 6); „Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Ja-
hwe, ufności moja od moich lat młodych” (Ps 70, 5); „Pan 
nadzieją ludu swego i mocą” (Jl 4, 16); „Niech Bóg nadziei 
napełni was przez wiarę wszelką radością i pokojem, abyście 
byli bogaci w nadzieję przez moc Ducha Świętego” 
(Rz 15, 13). Na potrzebę nadziei nadprzyrodzonej wskazywał 
często sam Chrystus. W nauczaniu swoim szczególnie uwy-
datniał słuchaczom rys wierności i miłości Ojca Niebieskiego 
wobec ludzi: „Nie troszczcie się zatem zbytnio i nie mówcie: 
co będziemy jeść i co będziemy pić? czym się przyodziewać? 
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Ojciec wasz niebieski 
wie przecież, iż tego wszystkiego wam potrzeba. Szukajcie 
naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Bożej, a 
wszystko to będzie wam dodane” (Mt 6, 31-33). 

Powyższe teksty objawione wraz z innymi wezwaniami 
biblijnymi stanowiły w dziejach Kościoła i narodów pożywkę 
do budowania nadziei w ludzkich sercach tak w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym. Szczególne miejsce na 
tym polu zajmuje nasz naród polski. 

2. Doświadczenie nadziei w narodzie polskim 

Spośród licznych cywilizowanych narodów, naród polski 
jest tym, który cieszył się szczególnym doświadczeniem na-
dziei. Był tym narodem, w którym nigdy nie umierała na-
dzieja. Dlatego ten naród do dziś żyje. Z nadzieją w sercu 
przetrwał liczne zawieruchy i burze historii. 

Oglądnijmy się na chwilę wstecz – w historyczną dal. W 
naszym krótkim rozważaniu nie jesteśmy w stanie dojrzeć 
wszystkich etapów naszych dziejów. Zatrzymajmy nasz 
wzrok  jedynie  na  wieku  XIX.  Był to  wiek  bolesnych  do- 
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świadczeń dla narodu. W jego kulturze umysłowej zrodził się 
wówczas kierunek myślowy zwany mesjanizmem. Trzeba 
powiedzieć, iż mesjanizm był próbą hermeneutyki wydarzeń 
pierwszej połowy XIX wieku, był próbą odkrycia sensu wy-
darzeń w narodzie, porażonym nieszczęściem niewoli. Była 
to swoista teologia nadziei. Pytano wówczas: czego Bóg od 
nas chce?; dlaczego nas doświadcza?; dlaczego akurat nas, a 
nie inne narody?; czego żąda od nas przez owe bolesne wyda-
rzenia? 

Mesjanizm ów – jak się wydaje – charakteryzował się 
głównie trzema elementami: 

1) Mówiło się w nim o konieczności ofiary. Dobro trzeba 
okupić ofiarą. Za dobro należy płacić wysiłkiem i cierpie-
niem. 

2) W mesjanizmie polskim akcentowano myśl o szczegól-
nym posłannictwie narodu polskiego. Bóg dopuścił nieszczę-
ście rozbiorów, wydał naród polski na bolesne do-
świadczenia, na ucisk od innych narodów, ale z tego wszyst-
kiego wyprowadzi większe dobro. 

3) W mesjanizmie naszym mówiło się także, iż zapowia-
dane, ostateczne zwycięstwo narodu polskiego przyniesie 
także dobre owoce innym narodom. Był to więc Mesjanizm 
nie przeciw innym ludziom, lecz dla innych narodów. Pisał o 
tym Mickiewicz w Księgach narodu i pielgrzymstwa pol-
skiego: „A trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmar-
twychwstanie i uwolni wszystkie narody Europy z niewoli. A 
jako ze Zmartwychwstaniem Chrystusa ustały na ziemi całej 
ofiary krwawe, tak ze zmartwychwstaniem narodu polskiego 
ustaną w chrześcijaństwie wojny”. Było to – jak się wydaje – 
swoiste, bardzo optymistyczne budzenie nadziei na nadejście 
nowych czasów dla narodu. Było to zarazem specyficzne 
doświadczenie nadziei. Dzięki tej nadziei naród przetrwał. 

Ów  mesjanizm  polski w nieco zmienionej wersji odżywa 
i dziś, dziś,  gdy  przez tyle lat usiłowano zateizować ducha 
tego  narodu  –  dziś, gdy na Stolicy Piotrowej  w  Rzymie za- 
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siadł Syn polskiej ziemi, – dziś, gdy borykamy się z tyloma 

trudnościami na różnych odcinkach życia. 

3. Budzenie nadziei nadprzyrodzonej zadaniem kapłana 

W obliczu wszystkich współczesnych bolączek i niepoko-
jów, w obliczu przeróżnych zagrożeń i niebezpieczeństw – 
jako wybrani przez Pana – uświadamiamy sobie dziś szcze-
gólny obowiązek budzenia nadziei, przede wszystkim nadziei 
teologicznej w Kościele i narodzie, Kościół zawsze tę nadzie-
ję budził. W najtrudniejszych okresach historii kierował oczy 
ludzi ku Temu, który stał się Nadzieją ludzkości. Dzsiaj na 
nas spłynął ten obowiązek, obowiązek budzenia nadziei, na-
dziei opartej na Bogu, 

Oto jesteśmy świadkami kurczenia się nadziei. Rozmazuje 
się przed naszymi oczyma obraz jutra, naszej Ojczyzny. Wy-
darzenia ostatniego roku uderzyły w nadzieję wielu, podcięły 
mocno nadzieję młodego pokolenia. Nie wolno nam dopuścić 
do tego, by ta nadzieja umarła, bo gdy umiera nadzieja, to 
umiera człowiek, umiera naród. 

Fundamentem nadziei dla nas, dla naszych podopiecz-
nych, dla wszystkich ludzi, jest i pozostanie Bóg, Jego obiet-
nice nigdy nie zawodzą. Jego słowo jest zawsze prawdziwe i 
aktualne w każdym czasie, „Trawa usycha, więdnie kwiat 
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40, 8) – oto 
przypomnienie dzisiejszej liturgii. Bóg jest głównym Gospo-
darzem tego domu, któremu na imię Ziemia. „Pańska jest 
ziemia i wszystko, co ją napełnia, krąg ziemi i jego miesz-
kańcy” (Ps 23, 1) – wyznaje natchniony psalmista. 

Przecież to On naprawdę pisze historię życia wszystki na-
rodom i każdemu człowiekowi. To przed Nim rozgrywa się 
dramat ludzkiej historii i dramat życia każdej osoby. 

Nadzieją naszą jest Ten, który zawisł na krzyżu, ale który 
też zmartwychwstał. Zwyciężył ostatniego wroga człowieka – 
śmierć.  Jego  zwycięstwo  nad  śmiercią,  nad złem,  jest 
ostatecznym fundamentem dla naszej nadziei. A zatem trzeba 
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w Nim składać wciąż na nowo naszą nadzieję, nadziej każdej 
jednostki, nadzieję narodu i nadzieję świata. On nie wycofał 
się z historii. On jest. W Adwencie wołamy na nowo, aby 
przyszedł, „aby niebiosa wydały z deszczem Sprawie-
dliwego”. Wołamy ku Niemu, aby przyszedł, bo jeszcze nie 
zamieszkał w nas w pełnym wymiarze, bo jeszcze nie 
wszystkie sektory naszego życia zostały Jemu w pełni odda-
ne, bo jeszcze Jego Ewangelia nie przeniknęła we wszystkie 
systemy społeczne, ekonomiczne i polityczne. A więc słusz-
nie przyzywamy Jego nadejścia. Nie wolno nam składać na-
szej nadziei jedynie w człowieku. Świata dzisiejszego nie 
może wybawić tylko jakiś prezydent, premier czy sekretarz. 
Ludzkie obietnice, człowiecze zapewnienia, są zawsze kru-
che. Tyle razy zawodziły już w dziejach próby budowania 
raju na ziemi poza Bogiem, tylko w oparciu o ludzką filozofię 
czy prognostykę. Chrystus pozostaje nadal naszym Wyba-
wicielem, Wybawicielem w wymiarze indywidualnym i spo-
łecznym, Wybawicielem w wymiarze doczesnym i wiecz-
nym. 

Oto prawda, z którą mamy iść na nowo do ludzi. Oto orę-
dzie na nasze kapłańskie jutro, Chrystus jest naszą Nadzieją, 
jest Nadzieją dla ludzkości i dla świata. 

Zakończenie 

Wsłuchajmy się na koniec jaszcze raz w słowo proroka, 

adresowane dziś w liturgii wyraźnie do nas: 

„Wstąpże na wysoką górę, 
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! 
Podnieś mocno twój głos, 
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! 
Podnieś głos, nie bój się! 
Powiedz miastom judzkim: 
„Oto wasz Bóg!” 
Oto Pan, Bóg przychodzi z mocą 
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i ramię Jego dzierży władzę” (Iz 40, 9-10). 
Wstąpże na wysoką górę kapłanie! 
Podnieś mocno twój głos! 
Podnieś głos, nie bój się! 
Powiedz miastom i wioskom polskim: 
„Oto wasz Bóg!” 
Amen. 

Kościół uświęcający przez sakramenty         

i Prawo 

Homilia podczas Rejonowych Dni Skupienia dla duchowieństwa i pracow-

ników katechezy archidiecezji wrocławskiej w dniach 6-9 lutego 1984 r. 

Wstęp 

Przeżywamy kolejny, kwartalny dzień skupienia – dzień 
wspólnej modlitwy i refleksji teologiczno-pastoralnej. Nasze 
spotkanie rozpoczynamy – jak zawsze – od ołtarza Pańskie-
go, od sprawowania świętej Eucharystii. Tu bowiem w szcze-
gólny sposób doświadczamy obecności Chrystusa i włączamy 
się w Jego zbawcze dzieło. Tutaj we wspólnocie kapłańskiej, 
także w obecności zgromadzonego Ludu Bożego, stajemy 
przed naszym Mistrzem, by niejako rozliczyć się przed Nim z 
naszej kapłańskiej służby, z naszej wiary, wierności, z na-
szego duszpasterskiego zaangażowania. Stajemy przed Naj-
wyższym Kapłanem nie tylko po to, by wyznać nasze winy, 
ale także po to, by zaczerpnąć nowego ducha do dalszej pracy 
pasterskiej w naszych rodzinach parafialnych. Przez wspólno-
towe uczestniczenie w Eucharystii wyrabiamy w sobie lepszą 
dyspozycję  do  późniejszej  refleksji teologiczno-pastoralnej. 
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Nasze rozważania na obecnych dniach duszpastersko-
katechetycznych mają się skupić wokół problematyki prawa 
kościelnego, związanej z promulgowanyrn w ubiegłym roku 
nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego. 

Zanim podejmiemy refleksję teologiczno-pastoralną zwią-
zaną z innowacjami nowego Kodeksu, zwłaszcza na odcinku 
sprawowania sakramentów świętych, podejmujemy tutaj 
przed Chrystusem kilka wątków myślowych związanych z 
teologiczno-ascetycznym wymiarem tejże problematyki. 

1. Prawo Boże jako fundament wszelkiego prawa 

Rozpocznijmy naszą myślową drogę od przytoczenia zna-
nej nam zapewne ze studiów teologicznych definicji prawa, 
sformułowanej przez św. Tomasza z Akwinu: „Lex est quae-
dam ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui com-
munitatis curam habet, promulgate”. 

Z określenia dowiadujemy się, że prawo jest rozumnym 
zarządzaniem, nadanym dla dobra wspólnego społeczności 
przez tego, kto sprawuje nad nią pieczę. Zatem każde prawo 
godne tego miana winno być rozumne, sensowne; winno 
zmierzać do dobra wspólnego tej społeczności, której jest 
nadawane, i winno być stanowione i promulgowane przez 
właściwego prawodawcę. 

Wszystkie powyższe elementy zawarte są wyraźnie w Pra-
wie Bożym, zwłaszcza tym, które Bóg nadał w historii lu-
dziom przez proroków, a w szczególności przez Jezusa Chry-
stusa. Wymienione elementy winny się także odnaleźć w każ-
dym prawie ludzkim, zarówno kościelnym, jak i świeckim. 

Zanim  bliżej  skupimy  naszą  myśl na prawie kościel-
nym, zatrzymajmy chociaż na moment  naszą  uwagę  na 
Prawie  Bożym,  jako  że  nadał  go najwyższy  i  najmądrzej-
szy  Prawodawca  –  Nieskończony  Bóg.  Ileż  prawdy  i  
mądrości,  ileż  dobra  kryje  to  najważniejsze  Prawo  –  
prawo Dekalogu i prawo Ewangelii.  Każdy  przepis  tego 
Prawa służy prawdziwie  dobru  wspólnemu  i  dobru  osobi-
stemu.  Bóg  ogłosił je istotnie ad bonum commune ludzkiej 
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rodziny. To prawo się nigdy nie starzeje. Jest zawsze  młode  i 
aktualne. Na tym Prawie wychowali się najlepsi synowie i c ki 
naszej ziemi, w tym także synowie i córki naszego narcn Nikt z 
ludzi jeszcze nie żałował, że był posłuszny temu Prawu. 

Jakże wielki podziw i zachwyt dla tego Prawa znajdujemy 
na kartach Pisma świętego, zwłaszcza u psalmistów: 
,.Błogosławiony mąż, który za radą bezbożnych nie idzie, nie 
wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w kole szyder-
ców, lecz w prawie Pana swą rozkosz znajduje, nad prawem 
Jego myśli dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad 
strugami wody, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście 
jego nie więdną – i co uczyni, pomyślnie wypada” (Ps l, 1-3). 

„Prawo Pańskie doskonałe – krzepi ducha; ustawa Pańska 
niezawodna – poucza prostaczka: nakazy Pańskie słuszne – 
serce radują; przykazanie Pańskie jaśnieje i oświeca oczy” 
(Ps 18,8-9). 

„Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują 
zgodnie z Prawem Pańskim, Błogosławieni, którzy pełnią Jego 
rozkazy, całym sercem Go szukają ... Jakże miłuję Prawo Two-
je, Panie! Cały dzień nad nim rozmyślam… Jestem roz-
tropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą. bo rozmyślam o 
Twoich rozkazach ... Rozkazy Twoje dziedzictwem moim na 
wieki, bo są radością mój ego serca (Ps 118, 1-2. 97, 99, 111) 

Słuchając tych wyznań i stwierdzeń, można poczuć się 
zawstydzonym. Może czasem nam – ludziom dwudziestego 
wieku – wiele brakuje do takiej postawy człowieka rozmiło-
wanego w Bożym Prawie. Zechciejmy z tą refleksją stanąć 
dziś przed Chrystusem na końcowej adoracji. 

Przejdźmy w naszym rozważaniu do prawa kościelnego 
tak ściśle zrośniętego z Prawem Bożym, 

2. Prawo kanoniczne – jego teologiczne podstawy i funk-

cje w Kościele 

Podejmując to zagadnienie, rozważmy tu pokrótce trzy – 
jak się wydaje – kluczowe  problemy  zawarte  w  następują - 
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cych pytaniach: jakie jest najgłębsze źródło zaistnienia prawa 
kościelnego?; jaką funkcję pełni prawo w Kościele?; dlaczego i 

w jakim zakresie prawo kościelne podlega nowelizacji? 

a) Teologiczne podstawy prawa kościelnego. 

W ramach poszukiwań odpowiedzi na pytanie o źródło 
prawa kościelnego można by wskazać – jak się wydaje – na 
dwie racje zaistnienia i obecności prawa w Kościele: na rację 
biblijną i eklezjalną. W argumentacji biblijnej uciekamy się 
zwykle do osoby samego Założyciela Kościoła, który nadał 
widzialnej głowie Kościoła i całemu kolegium apostolskiemu 
prawo do stanowienia prawa. Oto tekst ewangeliczny po-
średnio na to wskazujący: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej 
Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą 
go. Dam ci też klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwią-
żesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19). Słowa te 
powtórzył Chrystus potem do wszystkich Apostołów 
(por. Mt 18, 18). Teologia fundamentalna w swoich wywodach 
dotyczących prymatu i sukcesji apostolskiej uzasadniała, iż 
władza związywania i rozwiązywania, a więc w jakimś sensie i 
władza stanowienia prawa, przeszła na wszystkich następców 
św. Piotra i na Episkopat, jako ciało będące kontynuacją Apo-
stołów. 

Argument drugi – eklezjalny, wskazujący na podstawy 
prawa kościelnego, odwołuje się do struktury Kościoła. Od 
samych początków chrześcijaństwa panowało przekonanie, że 
Kościół nie jest zwykłą społecznością ludzką. Kościół kryje 
w sobie, w swej wewnętrznej strukturze, dwa pierwiastki: 
ludzki – widzialny i boski  –  niewidzialny.  Odwołajmy się 
tu do soborowej  konstytucji  Lumen gentium, w której to 
odnajdujemy nową,  pogłębioną wizję Kościoła.  W art. 8 
tejże Konstytucji Ojcowie Soboru pouczają, że Kościół jest 
tajemnicą,  że  jest  nierozerwalnym  złączeniem  elementu 
boskiego i ludzkiego.  Istniejąca  w  historii  społeczność lu-
dzi  tworzących  Kościół  przeniknięta  jest  obecnością  Bożą, 
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obecnością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jedna i ta sama, 
konkretna i złożona rzeczywistość jest zarazem wspólnotą 
duchową i widzialnym zrzeszeniem. Kościół niewidzialnych 
darów niebieskich jest równocześnie widzialnym Kościołem 
ziemskim. Co więcej, Ojcowie Soboru uczą, iż owa dwuwy-
miarowa struktura Kościoła jest jakby przedłużeniem struk-
tury osoby samego Chrystusa. 

Oto soborowy tekst, wyraźnie na to wskazujący: „Jak bo-
wiem przybrana natura ludzka służy Słowu Bożemu za żywe 
narzędzie zbawienia, nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie 
inaczej też społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu 
go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu ciała” (LG 8). 

Tekst niniejszy nawiązuje wyraźnie do tajemnicy Boga-
Człowieka. Osoba Chrystusa zawiera w sobie dwie natury. 
Ludzka – widzialna natura była jakby sakramentem, znakiem, 
narzędziem dla natury boskiej. Zatem, Jezus Chrystus po-
przez swoje człowieczeństwo realizował zbawienie, czynił je 
czytelnym i jakby po części widzialnym. 

Podobną strukturę – jak głosi powyższy tekst – posiada i 
Kościół Chrystusa. Można powiedzieć, iż strona widzialna 
Kościoła jest jakby sakramentem, znakiem, narzędziem dla 
strony niewidzialnej, nadprzyrodzonej. Zatem, rzeczywistość 
łaski rodzi się i wzrasta w Ludzie Bożym za pośrednictwem 
widzialnej strony Kościoła. Widzialny organizm Kościoła 
istnieje po to, aby być narzędziem, instrumentem, dzięki któ-
remu Bóg działa, zbawia człowieka. Trzeba tu wyraźnie pod-
kreślić, że widzialna strona Kościoła, jako narzędzie, znak 
strony niewidzialnej, nie jest jakimś dodatkiem, elementem li 
tylko przypadłościowym, ale należy ona do istoty Kościoła. 
W tym właśnie elemencie zewnętrznym, widzialnym, tkwi 
także prawo kościelne jako jego ważny pierwiastek. Wymiar 
widzialny, ludzki, społeczny, współkonstytu-ujący Kościół, 
nie może się obyć bez prawa. Możemy zatem sformułować 
wniosek, iż prawo jako element społecznego organizmu Ko-
ścioła, stanowi także w jakimś sensie narzę- 
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dzie zbawienia. Stąd też nie rozmijamy się z prawdą, gdy 

niekiedy mówimy, że Kościół zbawia i uświęca w jakimś 

sensie także przez swoje prawo. 

Zamknijmy ten eklezjalny odcinek naszego rozważania 
stwierdzeniem, iż prawo kościelne ma swoje źródło w sa-
kramentalnej strukturze Kościoła. Prawo kościelne istnieje 
dlatego, że Kościół jest prasakramentem, którego działanie 
musi być prawidłowe, gdyż od prawidłowości tego działania 

zależy zbawienie człowieka. 

b) Funkcja prawa kanonicznego. 

Powyższa konkluzja podprowadza nas do drugiego po-
stawionego wcześniej problemu, zawartego w pytaniu: jaką 
funkcję pełni prawo w Kościele? Po odpowiedź na to pytanie 
skierujemy się do obecnego najwyższego prawodawcy w 
Kościele, Ojca Świętego Jana Pawła II. W konstytucji apo-
stolskiej Sacrae Disciplinae Leges Ogłoszonej 25 stycznia 
1983 roku, promulgującej nowy Kodeks Prawa Kano-
nicznego – Papież między innymi stwierdził: „Kodeks Prawa 
Kanonicznego jest bardzo potrzebny Kościołowi. Ustanowio-
ny jako społeczność widzialna, potrzebuje on także norm: czy 
to, aby uwyraźniła się jego struktura hierarchiczna i organi-
zacyjna; czy też, aby sprawowanie służby Bożej, a w szcze-
gólności świętej władzy i posługi sakramentów, było staran-
nie uporządkowane; czy ażeby wzajemne relacje wierzących 
były regulowane zgodnie ze sprawiedliwością opartą na mi-
łości, by były zagwarantowane i wyraźnie określone prawa 
poszczególnych osób; czy wreszcie, aby wspólne inicjatywy 
podejmowane w celu doskonalenia życia chrześcijańskiego 
były popierane, umacniane i rozwijane za pomocą norm ka-
nonicznych”. 

Ze słów Ojca Świętego wynika, że prawo kościelne ma 
służyć istotnym funkcjom samego Kościoła, a więc ma 
przede wszystkim  ułatwiać  budowanie  wspólnoty  z Bo-
giem i między sobą. Jednym słowem – ma ułatwiać zbawia-
nie człowieka. By sprostać temu naczelnemu zadaniu, prawo 
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określa strukturę hierarchiczną Kościoła, określa obowiązki, 
zadania, funkcje, zakres kompetencji i odpowiedzialności 
poszczególnych jego członków. Prawo kościelne – jak głosi 
papieski tekst – określa sprawowanie służby Bożej, w szcze-
gólności sposób sprawowania sakramentów. Gdyby zniknął 
element prawny regulujący zewnętrzny, widzialny wymiar 
sprawowania sakramentów, wówczas rozpłynęłaby się cała 
rzeczywistość sakramentów. Działanie Boże stałoby się dla 
człowieka nieczytelne. Znikłaby również gwarancja wierno-
ści podstawowej strukturze sakramentów, wywodzącej się od 
Założyciela Kościoła. 

c) Problem nowelizacji prawa kanonicznego. 

Pytanie o fakt i zakres zmienności prawa kościelnego ro-
dzi się na gruncie doświadczenia historycznego. Oto przecież 
historia Kościoła wskazuje nam na niemal nieustanne prze-
obrażanie się prawa w Kościele. Promulgowariy nowy Ko-
deks jest też na to jakimś dowodem. Jak zatem usprawiedli-
wić ową nowelizację? 

Zauważmy najpierw, że zmienność, nowelizacja prawa 
kościelnego, ma swoje źródło we względnej zmienności wi-
dzialnej struktury Kościoła. Zmienność owa obejmuje jedynie 
płaszczyznę przypadłościową. Istotne elementy prawa Ko-
ścioła, tkwiące mocno swymi korzeniami w prawie obja-
wionym, muszą pozostać niezmienne. Zmieniają się jedynie 
elementy drugorzędne, uwarunkowane historyczną sytuacją, 
w której Kościół wypełnia swoją misję. Racją zmieniania się 
tych elementów jest troska o to, aby Kościół w każdym czasie 
był czytelnym znakiem Bożego działania w świecie, aby lu-
dziom ułatwiał przyjmowanie daru Chrystusowego Odku-
pienia. 

3. Nasza postawa wobec prawa kościelnego 

Po tym fragmencie nieco teoretycznym przejdźmy na ko-

niec  do  sformułowania  myśli  praktycznych,  wynikających 
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z powyższych treści. Sprawując świętą Eucharystię, która jest 
także spowita w element prawny, odczytajmy z serca Chry-
stusa życzenia i zadania, z jakimi nas odeśle od tego ołtarza i 
tego domu – dzisiaj, gdy snujemy refleksje nad prawem ko-
ścielnym. 
Jakie zadania stoją przed nami? 

Jako chrześcijanie i jako kapłani jesteśmy stróżami i wy-
konawcami tego prawa: nie tylko Prawa Bożego, ale także i 
kościelnego. Winniśmy przeto zaniechać taniej krytyki tego 
prawa. Winniśmy zawsze widzieć – nie tylko w prawie Bo~ 
żym, ale i kanonicznym -wielką wartość i wielkie dobro. 

Ojciec Święty, gdy przemawiał 3 lutego 1983 roku wobec 
pracowników Kurii Rzymskiej, Korpusu Dyplomatycznego, 
kardynałów, biskupów i reprezentantów całego świata, zrów-
nał jakby wartość nowego Kodeksu z dokumentami ostatnie-
go Soboru. Powiedział wówczas: „(...) kreślę w myśli przed 
wami jakby trójkąt: u jego wierzchołka znajduje się Pismo 
Święte, jedno ramię to dokumenty soborowe Yaticanum IŁ 
drugie – nowy Kodeks Kanoniczny”. Niech te słowa Naj-
wyższego Pasterza i Prawodawcy obudzą w nas świadomość 
ważności i wartości prawa. Przepisy prawne Kościoła mają 
nam być pomocą, a nie przeszkodą w zbawianiu drugich i 
siebie, mają pomagać w osiąganiu świętości osobistej. 

Mówiąc o prawie w Kościele, o potrzebie jego wypełnia-
nia, nie możemy przemilczeć tej okoliczności, iż prawo w 
epoce posoborowej stało się mało popularne. W teologii s 
duszpasterstwie, zgodnie z ogólnokościelną tendencją, wy-
akcentowywano element łaski i charyzmatu. Ponadto na ob-
niżenie wartości prawa kościelnego wpływa -jak się wydaje – 
i to, iż w prawie świeckim w wielu państwach mnożą się co-
raz częściej przepisy prawne niesprawiedliwe, często za-
biegające jedynie o dobro jakiejś grupy społecznej, a nie ca-
tego społeczeństwa czy narodu. Stąd też widać ogólne lek-
ceważenie takiego prawa. Mamy na to wiele dowodów, 
zwłaszcza w ostatnim czasie, w różnych częściach świata, 
istnieje  niebezpieczeństwo  rozciągnięcia  tego  lekceważenia 
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także na prawo kanoniczne. Winniśmy być przeto uważni, by 

nie przenosić postaw ze świata społeczno-politycznego na 

nasze podwórko kościelne. 

Zakończenie 

Niech nasz respekt i cześć dla prawa kanonicznego ujaw-

nią się przede wszystkim na odcinku sprawowania sakra-

mentów świętych Ponieważ Boże działanie w sakramentach 

dokonuje się przez święte znaki, przez czynności i słowa, 

które my jako szafarze sakramentów urzeczywistniamy, 

dbajmy zatem o to, aby te znaki święte, przez które działa 

sam Bóg, były czynione i spełniane z pełną powagą i godno-

ścią, jaka im przystoi. Niech nasi wierni w zewnętrznej szacie 

sakramentów przez nas z namaszczeniem spełnianych, lepiej i 

owocniej doświadczają Bożego działania. Niech to widzialne 

narzędzie łaski Bożej, kryjące się w naszej posłudze, będzie 

dla naszych wiernych bardziej czytelne. 

Na pewno życzeniem Chrystusa i całego Kościoła jest to, 

byśmy mieli większy respekt i większą pokorę w przyjmo-

waniu zarządzeń Ojca Świętego, konferencji Episkopatu, na-

szych biskupów diecezjalnych czy przełożonych zakonnych. 

Jest prawdą, że przez posłuszeństwo prawu Kościoła nikt 

jeszcze nie pomniejszył się w swoim człowieczeństwie czy 

kapłaństwie. Wręcz przeciwnie – okazując wierność nie tylko 

prawu Bożemu, ale i kościelnemu, wydeptujemy sobie z wol-

na ścieżki do świętości. 

Chryste! nasz Najwyższy Prawodawco i zarazem Naj-

wierniejszy Wykonawco Bożego Prawa, daj nam tu zgroma-

dzonym sił do wiernego i ochotnego wypełniania woli Two-

jej, zawartej w prawie Bożym i kościelnym. Amen. 
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Wychowanie i samowychowanie do trzeźwo-

ści i wstrzemięźliwości 

Homilia wygłoszona podczas Rejonowych Dni Skupienia dla duchowieństwa 

archidiecezji wrocławskiej w dniach 1-4 października 1984 r. 

Wstęp 

Przed kilkoma tygodniami zakończyły się tegoroczne let-
nie wakacje. Powróciliśmy z urlopów i wczasów, by stanąć 
do nowego etapu pracy duszpasterskiej w naszych placów-
kach parafialnych. 

Na progu nowego roku katechetycznego gromadzi nas re-
jonowy dzień skupienia – dzień modlitwy i refleksji teolo-
giczno-pastoralnej. Nasze spotkanie – zgodnie z ustalonym 
zwyczajem – rozpoczynamy od modlitwy, od wspólnego by-
cia przed Bogiem na sprawowaniu świętej Eucharystii. Tu, 
przy ołtarzu Pańskim, we wspólnocie kapłańskiej, pod prze-
wodnictwem Księdza Biskupa, wypełniamy wielkoczwart-
kowe polecenie naszego Mistrza i Pana: „To czyńcie na moją 
pamiątkę”. W tajemnicy Chrystusowej i naszej ofiary skła-
damy Ojcu w niebie nasze wspólne uwielbienie i dziękczy-
nienie za Jego ojcowską, bezgraniczną miłość do nas. Zano-
simy także prośby, przyjmujemy Chleb dający życie. Z ołta-
rza Pańskiego nabieramy światła i mocy do późniejszej re-
fleksji teologiczno-pastoralnej, a także do dalszej pracy nad 
szerzeniem i umacnianiem Królestwa Bożego w powierzo-
nych nam ludzkich sercach. 

1. Jesteśmy wychowawcami młodego pokolenia 

Będąc dzisiaj razem tu, przed naszym Mistrzem i Zbawi-
cielem, chcemy sobie wyraźniej uświadomić, że jesteśmy 
przez Niego powołani, aby ludziom przekazywać prawdę 
Bożą  i  odnawiać  w  ich  sercach przybrudzony przez grzech 
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obraz Boży, i przez to wprowadzać ich na drogę naśladowa-
nia Mistrza z Nazaretu. Z woli Chrystusa staliśmy się paste-
rzami – nauczycielami i wychowawcami naszych sióstr i bra-
ci. Uświadamiamy sobie tu przed Chrystusem, naszym pierw-
szym Nauczycielem i Wychowawcą, że jesteśmy wycho-
wawcami młodego pokolenia, wychowawcami rodzin i para-
fii – wychowawcami naszego narodu. Mamy ludziom wska-
zywać drogę życia, drogę nie przez nas wymyśloną, drogę nie 
pochodzącą od jakiegoś człowieka, ale drogę, którą Bóg uka-
zał całej ludzkiej rodzinie przez swojego Syna Jezusa Chry-
stusa. Jest to droga prawdy, sprawiedliwości i miłości. Jest to 
także droga wyrzeczenia, droga wstrzemięźliwości, droga 
krzyża, droga walki z grzechem i nałogami. 

2. Samowychowanie warunkiem wychowania 

Abyśmy mogli tę drogę innym skutecznie ukazywać i na 
nią wprowadzać naszych podopiecznych, musimy sami już 
wcześniej nie tylko tę drogę wyraźnie widzieć, ale przede 
wszystkim musimy sami nią podążać. Innymi słowy: abyśmy 
mogli skutecznie wychować innych, musimy najpierw wy-
chować siebie samych. Warunkiem skutecznego wychowania 
wychowanków jest samowychowanie wychowawców. 

Niech nam będzie wolno we fragmencie naszej dzisiejszej 
refleksji zamyślić się nad tym właśnie problemem wychowa-
nia i samowychowania, zwłaszcza do trzeźwości i wstrze-
mięźliwości. Powtórzmy jeszcze raz nasze stwierdzenie: wy-
chowania innych nie możemy oddzielić od wychowania nas 
samych. Tylko wychowawcy wychowujący najpierw i rów-
nocześnie siebie samych mogą skutecznie wychować drugich. 

Czym zatem jest samowychowanie?, na czym się najpierw 
opiera i w czym się wyraża? Pomijając całą złożoność tych 
pytań i zawartych w nich problemów, zdefiniujmy tu samo-
wychowanie jako wewnętrzną pracę nad sobą, pracę nad 
rozwojem swego człowieczeństwa, pracę nad upełnianiem 
swojej osobowości. Samowychowanie jest świadomym 
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i wolnym kierowaniem samym sobą, jest braniem odpowie-
dzialności za siebie samego. 

Samowychowanie, jak i wychowanie, bazuje na podsta-
wowym antropologicznym stwierdzeniu, że człowiek jako istota 
świadoma i wolna pod względem osobowościowym nie jest 
nigdy doskonały i pełny. Owszem, w płaszczyźnie metafizycz-
nej, ontycznej, jest człowiek istotą zupełną, niezmienną. Od 
chwili zaistnienia jest ciągle tą samą kategorią bytową, jest po 
prostu zawsze człowiekiem i nie może stać się na przykład ka-
mieniem, rośliną czy aniołem. Jednakże w płaszczyźnie etycznej 
ujawnia się jako ktoś, kto może wzrastać, doskonalić się, upeł-
niać. Człowiek, otrzymawszy od Boga dar wolności i świado-
mości, może przez swoje wolne i świadome działanie do pew-
nego stopnia tworzyć siebie samego, może stawać się „jakimś”, 
czyli może przyjmować określony profil moralny, określony 
kształt osobowościowy. 

To świadome i wolne podejmowanie i realizowanie decyzji, 
dokonujące się według obranych norm postępowania – w na-
szym przypadku według Dekalogu i Ewangelii – jest niczym 
innym jak samowychowaniem siebie. 
I to właśnie samowychowanie konkretnie sprowadza się – z 
jednej strony – do opanowania swoich złych pragnień i pożą-
dań, do rezygnacji z mniejszego dobra w imię zyskania więk-
szego, oraz – z drugiej strony – do bezinteresownego czynie-
nia dobra. 

W języku teologicznym proces ten doskonale ujął św. Pa-
weł w słowach: „Trzeba porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się 
duchem w waszym umyśle i przyoblec człowieka nowego, 
stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości, 
polegającej na prawdzie” (Ef 4, 22-24). 

Dodajmy tu jeszcze, że ten samowychowawczy proces 
przyoblekania nowego człowieka – proces zmierzający do 
wzrastania  w  doskonałości i świętości – ma się dokonywać 
w  całym  dojrzałym  życiu  człowieka.  Nie powinien  się    
w żadnym człowieku nigdy zatrzymać.  W  procesie  tym cią- 
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gle przewijają się trzy ważne elementy: samopoznanie, sa-
moocena i samokontrola. Mogą się one urzeczywistniać w 
dogłębnej refleksji nad sobą, w klimacie modlitwy i kon-
templacji, w sytuacji stawania przed Bogiem podczas co-
dziennego rachunku sumienia. 

Po tych kilku refleksjach na temat samowychowania 
przejdźmy jeszcze do problemu wychowania drugich. Po-
wiedzieliśmy bowiem na początku, iż z woli Chrystusa i Ko-
ścioła jesteśmy nauczycielami i wychowawcami naszego na-
rodu. 

3. Wychowawcza troska Kościoła o trzeźwość narodu 

Zgodnie z nakreśloną tematyką naszego dnia, zwróćmy 
jedynie uwagę na wychowanie naszych wiernych do trzeź-
wości i wstrzemięźliwości. Jako pasterze – wychowawcy 
mamy na tym odcinku naprawdę wiele do zrobienia, bowiem 
sytuacja w narodzie w tym względzie jest zastraszająca. 

a) Rozmiar alkoholowego zagrożenia 

Mówi się już dzisiaj nie tylko o zagrożeniu moralnym, ale 
i zagrożeniu biologicznym naszego narodu przez alkoholizm i 
narkomanię. Już niemal każdy dzień przynosi nam tragiczne 
wieści z tego ciemnego podwórka. Alkohol przysparza na co 
dzień tyle przeróżnych nieszczęść: tragicznych wypadków, 
różnorakich przestępstw, kłótni, bójek. Przez alkohol tracimy 
czasem bardzo cennych, wykształconych ludzi: dobrych fa-
chowców, lekarzy, inżynierów, naukowców, a także – po-
wiedzmy to ze smutkiem – tracimy również i kapłanów. 
Alkohol wyciska dziś tyle łez polskim matkom i dzieciom! 

Przed kilkoma laty nasz wrocławski tygodnik „Wiadomości” 
zamieścił przejmującą odpowiedź jedenastoletniego chłopca na 
pytanie o najpiękniejszy dzień w jego życiu.  „Dla mnie naj-
piękniejszym  dniem  w  życiu – wyznaje  ów  chłopiec – był 
ten, w którym milicja zabrała mego tatusia do  więzienia.  Bo  
tatuś  pił,  często przychodził nietrzeźwy, robił awantury, bił ma- 
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mę i mnie, tak że musieliśmy nieraz w nocy uciekać z domu. 
Od tego czasu mamy spokój, nie boimy się niczego, mamusia 
nie płacze, a ja mogę odrabiać lekcje bez przeszkód”. 

Oszczędźmy sobie dalszych, gorzkich cytatów i ciemnych 
obrazów z życia naszego społeczeństwa. Niemal każdy czło-
wiek w naszym kraju nosi w swoim sercu wiele przykrych 
doświadczeń z tej właśnie dziedziny życia. 

Wskażmy tu jedynie na to, że alkoholem chciano nas już 
wielokrotnie zniszczyć w historii, szczególnie w czasach za-
borów i okupacji. Okupant często zabierał nam zboże a do-
starczał alkohol. Nasi wrogowie wiedzieli dobrze, że naro-
dem nietrzeźwym można łatwo rządzić, że naród rozpity 
można łatwo ujarzmić. Skutki działania okupanta na tym od-
cinku dały się poznać nawet po zakończeniu wojny. I dzisiaj 
bolejemy nad tym, że po ulicach chodzą ludzie pijani, że do 
naszych domów wracają odurzeni alkoholem ojcowie i sy-
nowie. Przedłużający się kryzys gospodarczy jakby sprzyjał 
większemu spożyciu alkoholu. Wielu bowiem w obliczu 
przeróżnych piętrzących się trudności szuka ukojenia w odu-
rzeniu alkoholowym. Z drugiej zaś strony podaż alkoholu na 
rynek w porównaniu z artykułami pierwszej potrzeby jest 
nieproporcjonalnie duża. Mówi się przy tym wyraźnie o ra-
towaniu budżetu państwa poprzez przemysł monopolowy. 
Statystycy nie ukrywają, że przemysł spirytusowy przynosi 
dziś proporcjonalnie największe dochody finansowe. Jed-
nakże zapomina się często, że straty powodowane przez pi-
jaństwo i alkoholizm znacznie przewyższają zyski ze sprze-
daży alkoholu. Wchodzą tu w grę nie tylko straty w skali 
ogólnospołecznej, lecz również w obrębie interesów państwa. 
Zarabia ono określone sumy na produkcji i sprzedaży alkoho-
lu, a ponosi straty głównie jako właściciel prawie całego ma-
jątku produkcyjnego, który jest źle obsługiwany, w poważ-
nym stopniu na skutek pijaństwa. Stąd też skuteczne zwal-
czanie nałogu alkoholizmu nie tylko przyczynia się do 
uszczęśliwiania zagubionych i cierpiących ludzi, ale także 
stanowi efektywną inwestycję dla narodu i państwa. 
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Któż zatem w pierwszym rzędzie ma stanąć do walki z al-
koholizmem? Któż ma ratować zagubionych ludzi, któż ma 
podać tonącym braciom pomocną dłoń? Któż, jak nie przede 
wszystkim ci, których Chrystus wezwał do wyzwalania ludzi 
z niewoli grzechów i jarzma nałogów? 

b) Zabiegi Kościoła o trzeźwość narodu 

Znane są nam zabiegi władz kościelnych w naszym kraju 
o trzeźwość narodu. Jeszcze w czasach zaborów i w okresie 
międzywojennym Kościół prowadził między innymi Bractwa 
Trzeźwości, które wydatnie przyczyniły się do zmniejszenia 
pijaństwa. Mimo kasaty tych Bractw w roku 1950, Kościół 
nie rezygnował z duszpasterstwa trzeźwości. Od wielu lat 
urządzał na początku Wielkiego Postu Tygodnie Modlitw o 
trzeźwość Narodu. Przeprowadzał wiele doraźnych akcji 
duszpasterskich na tym odcinku. 

Troska o trzeźwość narodu pojawiała się bardzo wyraźnie 
w działalności pasterskiej Prymasa Tysiąclecia. Była ważnym 
elementem programu moralnego odrodzenia narodu, który 
Prymas sformułował w tekście „Ślubów Jasnogórskich”, a 
który także uwidocznił się w dziewięcioletniej Nowennie 
przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Program Księdza 
Prymasa podjął Episkopat. Zatroskanie polskiej hierarchii 
kościelnej o ducha trzeźwości w narodzie ujawniło się bardzo 
wyraźnie w listach pasterskich Episkopatu. Księża biskupi 
niemal co roku w swoich listach wzywali katolickie społe-
czeństwo do wzmożonego wysiłku na odcinku wyzwalania 
się z nałogu pijaństwa. 

Idąc po linii tych postulatów, 19 września 1982 roku na 
Jasnej Górze uroczyście reaktywowano działalność dawnych 
Bractw Trzeźwości pod nazwą „Ruchu Trzeźwości im. 
św. Maksymiliana Kolbego”. W liście pasterskim z 189. Kon-
ferencji Plenarnej księża biskupi nawiązali do tego reaktywo-
wanego ruchu i wystosowali gorący apel do kapłanów: 
„Zwracamy się przede wszystkim do naszych najmilszych 
Braci  w  Kapłaństwie,  Duszpasterzy Polski Katolickiej,  aby 
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za wzorem swoich Wielkich Poprzedników odważnie rozpo-
częli ratowanie Narodu, organizując i prowadząc Kościelny 
Apostolat Trzeźwości – jako ruch im. św. Maksymiliana Kol-
bego. Tę gorącą prośbę dyktują nam doświadczenia po-
przednich pokoleń, którym te Bractwa przyniosły zwycięstwo 
i ocalenie”. 

Ważnym echem w naszym społeczeństwie odbił się także 
apel naszych biskupów, ogłaszający miesiąc sierpień 1984 
roku – miesiąc wielkich uroczystości maryjnych i doniosłych 
rocznic narodowych – „Miesiącem Trzeźwości Narodu”. 

Troskę o trzeźwość narodu nosi głęboko w swoim sercu 
także Ojciec Święty Jan Paweł II, który dobrze zna tę chorobę 
polskiego katolicyzmu. 21 marca 1979 roku mówił na au-
diencji do Polaków: „Człowiek nie może być sobą, po prostu 
nie może być sobą – nie jest godny swego imienia – jeśli nie 
potrafi sobie mówić «nie»... Na to, żeby umieć odmówić so-
bie rzeczy niedozwolonych, trzeba umieć odmówić sobie 
również rzeczy dozwolonych. Na pewno w naszej polskiej 
praktyce wielkopostnej dochodzi w szczególny sposób do 
głosu potrzeba trzeźwości... (Apel trzeźwości) powtarzam 
pod adresem wszystkich, którym potrzebne jest to «nie», aże-
by zachować ludzką godność. I żeby służyć dobru wspól-
nemu: rodziny, narodu, ojczyzny”. 

4. Zakończenie – postulaty praktyczne 

Co odpowiemy na te wszystkie apele naszych arcypaste-
rzy?; co powiemy dzisiaj Chrystusowi, gdy Go za chwilę 
umieścimy w monstrancji naszych serc? Chrystus zapyta 
mnie: co konkretnego uczyniłem w swoim dotychczasowym 
życiu kapłańskim, by ludzi uchronić od tej alkoholowej tra-
gedii?; co uczyniłem dla tych, których już spotkałem i o któ-
rych wiem, że tkwią w pętach nałogu? 

Oto  przypomnę sobie zdarzenia z kart Ewangelii. Jezus 
nie omijał grzeszników, nie odwracał się od nich. Szedł do 
ludzi  z  marginesu.  Nie zamykał  nigdy oczu na zło. Nie szu- 
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kał ludzi zdrowych, ale szukał, co było zginęło, szukał tych, 
którzy źle się mieli. A zatem, nie mogę dzisiaj wrócić do do-
mu z tego spotkania ze spokojnym sercem, umysłem. Nie 
wolno mi spokojnie zasypiać, gdy w mojej parafii w wielu 
może rodzinach, barach czy restauracjach, są ludzie, którzy 
się źle mają. Oczywiście, że nie zawsze będę mógł natych-
miast pomóc. Najpierw trzeba długie godziny klęczeć z ró-
żańcem w ręku przed Bogiem. Może trzeba będzie do tego 
dzieła zaangażować pośredników – ludzi świeckich. Jedno 
jest pewne: nie mogę być na to obojętny. 

I drugie pytanie, jakie w ciszy modlitwy mogę usłyszeć od 
Chrystusa: jak zachowuję się wśród ludzi na różnych przyję-
ciach?; czy jestem wszędzie dla nich kapłanem-wychowawcą, 
ojcem, pasterzem?; czy uczę mój ą rodzinę parafialną two-
rzyć dobre obyczaje, dobrą chrześcijańską zabawę, rozrywkę, 
wypoczynek? Te i inne pytania, które Duch Boży ujawni w 
naszej świadomości, niech będą dla każdego z nas wezwa-
niem, by nasza gorliwość apostolska na odcinku wychowania 
do trzeźwości i wstrzemięźliwości się zwiększyła. Złóżmy te 
wszystkie żale i troski w ręce Matki Najświętszej, św. Jadwi-
gi i aniołów Pańskich. Niech oni, nasi pomocnicy i opieku-
nowie staną z tym wszystkim przed Bożym tronem. Niech 
Boży aniołowie, niebiescy posłańcy, nasi opiekunowie, i stró-
żowie, przyniosą nam zebranym na tej liturgii błogosławień-
stwo Pańskie. Niech towarzyszą naszej pracy kapłańskiej, 
niech nas strzegą na naszych drogach, niech wiodą nas dro-
gami prawdy, miłości, trzeźwości i wstrzemięźliwości. Amen. 
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Odpowiedzialność za Kościół 

Homilia  wygłoszona  podczas  Rejonowych  Dni Skupienia dla duchowień-

stwa archidiecezji wrocławskiej w dniach 10-13 czerwca 1985 r. 

Wstęp 

Na szlaku naszego kapłańskiego życia jesteśmy znowu ra-
zem we wspólnocie kapłańskiej wraz z naszym Księdzem Ar-
cybiskupem – razem we wspólnocie Ludu Bożego – razem w 
obliczu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przybyliśmy z róż-
nych wspólnot parafialnych i zasiedliśmy najpierw przy ołta-
rzu. Sprawujemy w tej chwili najświętszą czynność, jaką ma-
my tu, na ziemi – składamy Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy 
Nieba i Ziemi, przeczystą ofiarę Ciała i Krwi Pańskiej. Zgro-
madzeni w imię Chrystusa wspominamy, rozważamy i urze-
czywistniamy Jego zbawcze dzieło. Czynimy to nie tylko we 
własnym imieniu, ale także w imieniu tych, których przed Bo-
giem reprezentujemy, których pasterzami jesteśmy. Mamy 
przecież świadomość, iż jesteśmy duchowo związani z innymi. 
Z chwilą otrzymania święceń kapłańskich każdy z nas przestał 
być osobą prywatną. Stał się pasterzem i przewodnikiem trzo-
dy wyznaczonej przez biskupa. Zatem, w tę Najświętszą Ofiarę 
Syna Bożego wplatamy naszych podopiecznych – ludzi i 
sprawy naszych środowisk duszpasterskich. Bóg ogłosił nam w 
tej liturgii swoje słowo. Adresatami tego słowa jesteśmy dziś 
szczególnie my – wybrani i posłani przez Niego słudzy Odku-
pienia. „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 
Uzdrawiajcie chorych... oczyszczajcie trędowatych... Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,7-8). 

Oto nasza misja przypomniana nam przez Pana, misja gło-
szenia Ewangelii, misja wyzwalania z chorób – zwłaszcza 
duchowych, misja budowania Kościoła. 

Jak tę misję pełnimy w dzisiejszym Kościele, z jaką od-
powiedzialnością? 
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Oto dzisiaj, przeżywając nasz kapłański dzień skupienia, 
pragniemy przed Chrystusem, na tym świętym zgromadzeniu, 
podjąć refleksję nad zagadnieniem odpowiedzialności w Ko-
ściele. Chcemy uświadomić sobie, czym jest i w czym winna 
się wyrażać nasza odpowiedzialność za Kościół. 

1. Tajemnica Kościoła, w którym służymy 

By mówić o naszej odpowiedzialności za Kościół, trzeba 
wcześniej – przynajmniej po części – wniknąć w jego tajem-
nicę. Wtedy można lepiej ujrzeć, za jaki sektor Kościoła i 
przed kim jest się odpowiedzialnym. Sięgnijmy do tekstu 
soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. W numerze 
8 tejże Konstytucji czytamy słowa: „Chrystus, jedyny Po-
średnik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, 
nadziei i miłości tu na tej ziemi jako widzialny organizm, 
nieustannie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę roz-
lewając przez niego na wszystkich. Wyposażona zaś w orga-
na hierarchiczne społeczność i zarazem mistyczne Ciało 
Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa, Ko-
ściół ziemski i Kościół bogaty w dary niebiańskie – nie mogą 
być pojmowane jako dwie odrębne rzeczy; przeciwnie, two-
rzą one jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pier-
wiastka boskiego i ludzkiego”. 

W myśl przytoczonego tekstu Kościół jest złączeniem te-
go, co boskie i ludzkie. Ma swoją naturę, podobną do swego 
Założyciela. Jest widzialnym zrzeszeniem i wspólnotą du-
chową. Ma w sobie pierwiastek boski – niewidzialny i pier-
wiastek ludzki – widzialny. Pierwiastek boski stanowi o jego 
świętości, niezniszczalności i niezmienności, zaś pierwiastek 
ludzki jest uwikłany w kruchość, słabość, grzeszność i pro-
porcjonalną zmienność. Owa ludzka strona Kościoła wymaga 
ciągłego oczyszczania i doskonalenia. 

Kościół zatem jest w swojej istocie święty, bo żyje w nim 
Zmartwychwstały Chrystus. Mocą Chrystusa działającego 
przez Ducha Świętego świętymi stają się ludzie. Chrystus żyje 
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w nich i odnosi w nich zwycięstwo nad złem. Jednakże w 
niektórych swoich członkach Kościół jest grzeszny i po-
trzebuje oczyszczenia. Kościół jest zatem zarazem święty i 
wezwany do świętości. Owo wzrastanie w świętości poszcze-
gólnego człowieka, poszczególnego członka Kościoła, jest 
zarazem wzrastaniem w świętości całej społeczności Kościo-
ła. 

Niniejsze rysy Kościoła odnoszą się zarówno do Kościoła 
Powszechnego, jak i do Kościoła partykularnego, lokalnego. 
„W Kościele partykularnym – jak pisze ks. prof. Jan Dudziak – 
podobnie jak i wziętym powszechnie, działają wszystkie cha-
ryzmaty, środki łaski, które wytwarzają oraz buduj ą we-
wnętrzną wspólnotę wierzących, jak też czynniki zewnętrzno-
hierarchiczne, określające społeczność zewnętrzną”. Taki Ko-
ściół partykularny stanowi przede wszystkim diecezja – Ko-
ściół, którego widzialną głową jest biskup, biskup pozostający 
w jedności z biskupem Rzymu i całym kolegium biskupów. 

W soborowym dekrecie o pasterskim posługiwaniu bi-
skupów (Christus Dominus) czytamy: „Diecezję stanowi 
część Ludu Bożego, powierzona pieczy pasterskiej biskupa i 
współ-pracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swo-
im pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym 
przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół party-
kularny, w którym prawdziwie jest obecny i działa jeden, 
święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy”. 

A zatem Kościół partykularny ma tę samą naturę co Ko-
ściół Powszechny. Ma ten sam cel i te same środki zbawcze, 
podlega także takim samym prawidłom rozwoju. Tak jak Ko-
ściół Powszechny – Kościół partykularny też ma się rozwijać, 
ma wzrastać, oczyszczać się, udoskonalać się w swoim ludz-
kim, widzialnym wymiarze. 

Miano Kościoła partykularnego czy też lokalnego można 
by w jakimś sensie rozszerzyć na poszczególne wspólnoty 
parafialne w diecezji. Karl Rahner nawet wyraźnie twierdził, 
iż: „parafia jest urzeczywistnieniem Kościoła jako wydarze-
nia historycznego – określonego w miejscu i czasie”. Jednak 
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niektórzy ostrożniej si teologowie wolą nazywać parafię ob-
razem Kościoła czy też komórką Mistycznego Ciała Chrystusa. 

Dodajmy tu jeszcze, iż bardzo czytelnym miejscem ujaw-
niania się Kościoła zarówno Powszechnego, jak i partykular-
nego jest sprawowana liturgia św. Eucharystii, na której Pan 
karmi swój lud życiodajnym Słowem i Chlebem. A zatem, 
także to nasze zgromadzenie liturgiczne, któremu przewod-
niczy biskup, w którym są obecni kapłani i wierni, jest ujaw-
nianiem się Kościoła, bo gdzie jest biskup, tam jest Kościół -
jak mawiali Ojcowie Kościoła: Ubi episcopus, ibi Ecclesia. 

Po tych ustaleniach i przypomnieniach możemy teraz do-
piero zapytać, jaką odpowiedzialnością w zakresie Kościoła 
obarczył nas Chrystus, nas, których wybrał z ludu i uczynił 
swoimi kapłanami. 

2. Obszary odpowiedzialności w Kościele 

Powiedzmy najpierw ogólnie, iż jesteśmy przede wszyst-
kim odpowiedzialni z woli Chrystusa za to, co składa się na 
element ludzki w Kościele, za tę sferę rzeczywistości Ko-
ścioła, która stanowi jakby narzędzie dla Bożego działania. W 
takim właśnie wymiarze Bóg podzielił się z nami odpo-
wiedzialnością za swój Kościół. 

Jednakże ten element ludzki Kościoła realizuje się w okre-
ślonej przestrzeni i czasie. Ma zatem swoje historyczne uwa-
runkowania. Otóż, jako kapłani Kościoła wrocławskiego, po-
nosimy szczególną odpowiedzialność za rozwój Królestwa 
Chrystusowego, za realizację ośmiu Błogosławieństw Pana 
naszego, tutaj na dolnośląskiej ziemi. Ów Kościół wrocławski, 
do którego wezwał nas Pan jako kapłanów, ma swoje specy-
ficzne oblicze. To oblicze naszkicował mistrzowskim piórem 
nasz Ksiądz Kardynał w obszernym wywiadzie udzielonym 
„Tygodnikowi Powszechnemu”, a publikowanym w tymże 
czasopiśmie tuż przed wybuchem stanu wojennego, pod datą 
13 grudnia 1981 roku. Ów obraz został ostatnio dopełniony w 
homilii w czasie ingresu kardynalskiego, l czerwca 1985 roku. 
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Drodzy bracia! Zawezwał nas Pan do budowania Króle-
stwa Bożego na dolnośląskiej ziemi, ziemi św. Jadwigi i bł. 
Czesława, ziemi pierwszych Piastów, ziemi ranionej w histo-
rii licznymi wojnami, ziemi, na którą powrócili przed 40 laty 
ludzie spod znaku orła białego; powrócili, by nadać tej ziemi 
nowy blask, powrócili tu z tobołkami i walizkami. Powrócili 
na zgliszcza po długiej wojennej tułaczce, ale powrócili z 
Bogiem w sercu i nadzieją na lepsze jutro swego życia. 

Dziś ta ziemia śląska, kryjąca w sobie liczne skarby, jest 
nie tylko zaorana, uprawiona i przyozdobiona bogatą roślin-
nością, ale jest także upiększona licznymi dziełami rąk ludz-
kich, w dużej mierze – rąk polskich. Wraz z nowymi fabry-
kami, zakładami pracy i budynkami mieszkalnymi, rosną tu 
nowe świątynie. Mnożą się punkty katechetyczne. Co roku 
nowe zastępy kapłanów wyruszają na zagon Pański, by siać 
Bożą Prawdę, bo Polak tu mieszkający chce budować swoje 
dziś i jutro na fundamencie Ewangelii. 

Gdy w latach powojennych w tzw. „okresie minionym” 
usiłowano zakładać gospodarstwa uspołecznione, wielu ludzi 
wołało: „Niech sobie zabiorą nawet ziemię, byleby tylko nie 
zabrali nam naszych księży”. Znany jest powszechnie wkład 
Kościoła i duchowieństwa w dzieło stabilizacji życia na Dol-
nym Śląsku, w dzieło integracji różnych kultur i tradycji tu 
przyniesionych. Możemy krótko powiedzieć, iż polski kapłan 
zdał dobrze egzamin w czasie trudnego czterdziestolecia tu na 
tych ziemiach. Nie dał się zepchnąć z zagonu Pańskiego. Orał 
i uprawiał pieczołowicie rolę ludzkich serc. 

Dziś Chrystus podzielił się z nami odpowiedzialnością za 
jutro swego Królestwa tu, na tej dolnośląskiej ziemi. Uzależ-
nił jakby w pewnym stopniu proces uświęcania i zbawiania 
człowieka tu mieszkającego i pracującego od naszej kapłań-
skiej gorliwości. Jesteśmy tutaj na widowni świata. Na naszą 
pracę, na naszą kapłańską postawę, patrzą ze Wzgórza Wa-
tykańskiego wnikliwe oczy Następcy św. Piotra. Patrzy na 
nas cały naród,  patrzy Europa, a także oczy wielu innych 
kontynentów.  Na  każdym  z nas ciąży zatem ogromna odpo- 
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wiedzialność nie tylko za siebie, nie tylko za własne uświę-
cenie, ale także za wzrost świętości w każdym powierzonym 
nam człowieku. Rozumiemy, iż owa odpowiedzialność jest 
rozłożona na nas w różnym wymiarze, w zależności od peł-
nionych funkcji i piastowanych godności. Jednakże to, co jest 
w niej wspólne, to to, iż jest to troska o człowieka, o jego 
bytowanie w Chrystusie, troska o jego los w Kościele i naro-
dzie. Owa troska urzeczywistnia się konkretnie przede 
wszystkim w posłudze Słowu Bożemu, szafarstwie sakra-
mentów świętych i w dziełach miłosierdzia chrześcijańskie-
go. Przez te bowiem święte czynności budujemy obraz Boga 
w człowieku, wprowadzamy go na drogę naśladowania Chry-
stusa i kierujemy ku zbawieniu. 

Do tej odpowiedzialności za Kościół wrocławski dołączy 
się w krótkim czasie nowa odpowiedzialność za rozpoczy-
nający się synod diecezjalny. Ów synod ma za zadanie przy-
czynić się do wzrostu życia Bożego w ludziach. Ma użyźnić 
glebę naszego Kościoła dla działania Ducha Świętego. Wie-
my, że synod nie może być i nie będzie dziełem jednego 
człowieka czy nawet jakiejś określonej grupy ludzi. Synod 
ma być dziełem całego naszego Kościoła. Każdy wierny 
chrześcijanin, szczególnie każdy kapłan, winien mieć w nim 
swój aktywny udział. Przez nasze modlitewne zaangażowa-
nie, przez nasz dojrzały udział w pracach synodu okażemy 
naszą odpowiedzialność za pomnożenie dobra w naszym Ko-
ściele, za los Królestwa Chrystusowego tu, na tej ziemi. W 
obliczu fali laicyzacji i bezbożnictwa, nadciągającej do nas 
wyraźniej ze Wschodu i Zachodu, chcemy wzmóc naszą 
ewangeliczną czujność, chcemy odmłodzić, akomodować i 
usprawnić niektóre struktury kościelne, by Królestwo Chry-
stusa umacniało się w ludzkich duszach. 

Zakończenie 

W zakończeniu naszej  refleksji dopowiedzmy jeszcze, iż 
z naszej odpowiedzialności  za  dolnośląski  Kościół, za  kon- 

64 



kretne wspólnoty parafialne, za konkretnych ludzi, rozliczy 
nas kiedyś sam Kościół, rozliczy nas przede wszystkim kie-
dyś Bóg – Sędzia Najwyższy i Sprawiedliwy. Przed Nim kie-
dyś staniemy, by zdać sprawę z naszego włodarzenia. Wielu 
kapłanów już zostało rozliczonych, kapłanów, którzy w trud-
nych latach budowali tu, na dolnośląskiej ziemi, Królestwo 
Chrystusa. Odeszli – w wielu wypadkach za wcześnie – prze-
pracowani, umęczeni, schorowani. Wierzymy, że Pan wręczył 
już im niewiędnący wieniec chwały. Dziś, gdy z woli Bożej 
my przyłożyliśmy rękę do Pańskiego pługa – orzmy i siejmy 
dobrze, odpowiedzialnie. 

A nam tu zgromadzonym ten sam Pan, dla którego 
wszystko żyje, niech udzieli w tej Najświętszej Eucharystii 
nowych mocy, byśmy ochoczo podjęli ciężar odpowiedzial-
ności za Jego dzieło na naszej ziemi, by nam kiedyś też po-
zwolił z czystym sercem opuścić ten ziemski dom, tę dolno-
śląską ziemię, ziemię naszej pracy, naszego powołania i 
uświęcenia, i wejść do nowej ziemi i nowych niebios. Amen. 

Cały Kościół jest odpowiedzialny za kate-

chizację 

Homilia wygłoszona podczas  Rejonowych  Dni Skupienia  dla  duchowień-

stwa archidiecezji wrocławskiej w dniach 2-5 września 1985 r. 

Wstęp 

Zakończyły się tegoroczne wakacje. Dobiegł końca czas 
urlopów i wypoczynku. Pustoszeją powoli kurorty, miejsca 
uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Z pól znikaj ą ostatnie snopy 
zbóż.  Ziemia  już pęka pod zasiew nowego ziarna. Już wkrót-
ce rolnicy wrócą matce ziemi nowe ziarno, aby w przyszłości 
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nie zabrakło chleba. Nad naszymi głowami, nad łąkami i par-
kami, kołują leniwie ptaki, przygotowując się do jesiennego 
odlotu. Z drzew zaczynają spadać pierwsze zżółknięte liście, 
zapowiadając powolne zbliżanie się do zimy. 

W takim to czasie wzywa nas Pan do podjęcia nowej, wy-
tężonej pracy w Jego winnicy, pracy ewangelicznej w nowym 
roku szkolnym i katechetycznym. Już w najbliższych dniach 
wyruszymy na zagon Pański, by podjąć nowy zasiew, siew 
ziarna Bożego Słowa na glebę serc naszej dziatwy i młodzie-
ży. Przed rozpoczęciem tej siejby, na progu nowego roku 
szkolnego i katechetycznego przybywamy na nasz kapłański, 
katechetyczny dzień skupienia. Przybywamy, by w naszych 
modlitwach i obradach uświadomić sobie lepiej czekające nas 
zadania, by zdać sobie lepiej sprawę z naszej odpowiedzialno-
ści za przepowiadanie Ewangelii. Przybywamy, by pod prze-
wodnictwem Księdza Kardynała w koncelebrowanej Euchary-
stii złożyć wspólnie dzieło nowej ewangelicznej siejby, dzieło 
katechizacji w dłonie Pierwszego Siewcy, Pierwszego Nauczy-
ciela i Wychowawcy – Jezusa Chrystusa. Nasza liczna obec-
ność tu, przy ołtarzu, jest świadectwem gotowości nas wszyst-
kich do ochotnego podjęcia tej nowej siejby katechetycznej, 
zleconej nam przez Chrystusa za pośrednictwem Kościoła. 
Niech nam będzie wolno już na tej świętej Eucharystii, tu 
przed Chrystusem, zamyślić się przez kilka chwil nad rolą i 
znaczeniem katechizacji  w  naszym  posłannictwie kapłań-
skim i chrześcijańskim. 

1. Chrystus pierwszym źródłem katechizacji 

Rozpocznijmy naszą refleksję od stwierdzenia, iż katechi-
zacja jako element ewangelizacji jest naczelnym zadaniem całe-
go Kościoła, jest podstawową formą duszpasterstwa parafialne-
go. Jej największe źródło tkwi w osobie Tego, który zstąpił z 
nieba, „by ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wol-
ność, a niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłać wol-
nymi, aby obwoływać rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19). 
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Chrystus stał się dla świata z woli Ojca nie tylko Odkupi-
cielem, ale także najwyższym Nauczycielem, Wychowawcą i 
Katechetą. Sam o sobie powiedział po pojmaniu w Ogrodzie 
Oliwnym: „Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem” 
(Mt 26, 55). Wszyscy Ewangeliści z podziwem odnotowali, 
iż Mistrz nauczał w każdym czasie i na każdym miejscu, i to 
z dotąd nieznanym autorytetem: „Tłumy znowu ściągały do 
Niego i, jak miał zwyczaj, znowu je nauczał” (Mk 10, 1); 
„Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który 
ma władzę” (Mk l, 22). 

Nie tylko najbliżsi uczniowie, ale i przeciwnicy nazywali 
Go „Nauczycielem”: „Nauczycielu, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10, 25). Jezus zaakceptował ten 
tytuł „nauczyciela”: „Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i 
«Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem” (J 13, 13). Dodał 
też kiedy indziej, iż jest nauczycielem w znaczeniu wy-
jątkowym i na sposób sobie właściwy: „Jeden jest wasz Na-
uczyciel: Chrystus” (Mt23, 8). 

A więc Chrystus wśród różnych tytułów dzierży także ty-
tuł szczególnego Nauczyciela ludzkości. Nic też dziwnego, że 
przez 2 tysiące lat ludzie wszelkich stanów, ras i narodów, we 
wszystkich językach ze czcią zwracali się do Niego, tak Go 
nazywając i na własny sposób powtarzając słowa Nikodema: 
„Wiemy, że od Boga przyszedłeś jako Nauczyciel” (J 3, 2). 
Te Nikodemowe słowa stały się słowami współczesnego Ko-
ścioła, stały się także naszymi słowami. Dlatego też w głębo-
kiej wierze i z niezłomnym przekonaniem wyznamy dziś za 
Nikodemem w tej liturgii, a potem w adoracji eucha-
rystycznej: „Panie, wierzymy, że od Boga przyszedłeś jako 
Nauczyciel”. 

2. Kościół powiernikiem nauczycielskiej misji Chrystusa 

Chrystus-Nauczyciel nie zagarnął misji nauczania jedynie 
dla siebie. Podzielił się hojnie tą misją z dwunastoma Apo-
stołami, ich uczniami i następcami: „Idźcie więc i nauczajcie 
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wszystkie narody... Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem” (Mt 28, 19-20). Słowa te wyznaczyły kierunek 
życia Dwunastu i ich następcom. Zadziwia nas ciągle na no-
wo owa nauczycielska gorliwość pierwszych uczniów Pań-
skich: Piotra, Pawła, Jakuba, Szczepana i wielu innych. Owo 
przepowiadanie Ewangelii, wypełnianie mandatu na-
uczycielskiego Chrystusa, przybierało w historii różne formy, 
między innymi postać katechizacji. Kościół w ciągu wieków 
doskonalił ustawicznie formy i metody katechizo-wania. 

Dziś katechizacja urosła do miana podstawowej formy 
ewangelizacji. Znalazła się w centrum pasterskiej troski Ko-
ścioła. Ostatni papieże przejawiali na tym odcinku wiele za-
troskania i zaangażowania. Wspomnijmy tu przykładowo: 
Ogólną Instrukcję Katechetyczną przygotowaną przez Kon-
gregację dla Spraw Duchowieństwa, a zatwierdzoną przez 
papieża Pawła VI 18 marca 1971 roku; powołanie do życia 
przez tegoż papieża w 1975 roku Międzynarodowej Rady 
Katechetycznej; jego adhortację apostolską Evangelii Nun-
tiandi z roku 1975; IV Zgromadzenie Ogólne Synodu Bisku-
jów w październiku 1977 roku czy wreszcie obszerną Ad-
hortację apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II do bisku-
pów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o 
katechizacji w naszych czasach. 

3. Ważność katechizacji w dzisiejszym Kościele 

W ostatnim dokumencie, który wypadnie nam tu jeszcze 
wiele razy zacytować, Jan Paweł II uwydatnia ważność kate-
chizacji w następujących słowach: „Kościół przy końcu XX 
wieku wzywany jest przez Boga i przez same dziejowe wy-
darzenia, które są również wezwaniami Bożymi, aby odnowił 
nadzieję, pokładaną w działalności katechetycznej jako 
szczególnie ważnym zadaniu całego swego posługiwania. 
Kościół jest przynaglany, aby zachował dla katechezy naj-
większe swe bogactwa, a mianowicie ludzi i siły, nie szczę- 
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dząc żadnych starań, trudów i środków materialnych, aby le-
piej ją organizować i kształcić tych, którzy będą jej odpo-
wiednio służyć” (p. 15). 

A więc siejba katechetyczna nie przestaje być czymś 
ogromnie ważnym w duszpasterskim posługiwaniu Kościoła. 
Nie wolno jej pomniejszyć, tak jak nie wolno zaniechać i 
pomniejszyć corocznej siejby ziarna pszenicznego i żytniego 
w przyrodzie. Pomyślmy, co stałoby się, gdyby przez kilka lat 
z rzędu na całym świecie nie wsiewano ziarna w ziemię. Czy 
ludzkość mogłaby długo przetrwać bez chleba? 

Jesteśmy wdzięczni Władysławowi Reymontowi, że w 
Chłopach tak dobitnie podkreślił ważność siejby dla ludzkiej 
egzystencji. Bohater powieści – Maciej Boryna – spełnia 
ostatnią, jakby testamentalną czynność właśnie na roli, przy 
siejbie. W agonii zrywa się ze śmiertelnego łoża, idzie na 
pole, bierze w zapaskę ziemię, rusza na zagon i sieje. Przy tej 
czynności pada martwy na ziemię. To była dla niego, jako 
człowieka ziemi, najważniejsza czynność, czynność siania dla 
chleba, dla życia. 

Siejba ziarna fizycznego daje chleb powszedni, który pod-
trzymuje nasze życie biologiczne. Nie można i nie wolno jej 
nigdy zaniechać. Podobnie nie można i nie wolno zaniechać 
siejby Bożego Słowa, bo ta siejba podtrzymuje życie wiary, 
życie Boże w człowieku, zgodnie z tym, co mówił Apostoł 
Narodów: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym 
zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Zatem 
siejba Bożego Słowa prowadzi do wiary, w konsekwencji do 
sakramentów świętych i do życia chrześcijańskiego, upodab-
niającego się do życia Chrystusa. 

4. Przedmiot i cel katechezy 

Snując dalsze refleksje nad tajemnicą przepowiadania ka-
techetycznego, wskażmy – za Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II – na sam przedmiot, na treść katechezy. We 
wspomnianej  adhortacji  apostolskiej Jan Paweł II pisze mię- 
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dzy innymi: „Przedmiotem istotnym i pierwszorzędnym ka-
techezy jest – aby posłużyć się wyrażeniem przyjętym przez 
św. Pawła i współczesnych teologów – «Tajemnica Chrystu-
sa». Katechizować to znaczy w pewien sposób doprowadzić 
kogoś do przebadania tej Tajemnicy we wszystkich jej aspek-
tach” (p. 5). Ojciec Święty przestrzega przy tym, aby katechi-
zujący nie głosili swoich osobistych poglądów i własnych 
postaw myślowych i zapatrywań, ale by przekazywali auten-
tyczną naukę i życie Chrystusa. „Trzeba więc – pisze Papież 
– aby do każdego katechety można było zastosować te nie-
zgłębione słowa Jezusa: «Moja nauka nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał» (J 7, 16) (p. 6). 

W tak ujmowanej katechezie winny być obecne wszystkie 
podstawowe prawdy chrześcijaństwa zawarte w Piśmie Świę-
tym i Tradycji, szczególnie zaś w Składzie Apostolskim i 
Dekalogu. Tak rozumiana katecheza winna doprowadzać 
odbiorców „nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale 
do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (p. 5). 
Mamy zatem przypomniane, iż katecheza winna prowadzić 
katechizowanych – z jednej strony – do ołtarza, do sakramen-
tów świętych, do modlitwy, a z drugiej – winna przyczyniać 
się do kształtowania sumień i postaw chrześcijańskich, wdra-
żać odbiorców do życia z wiary – do naśladowania Chrystusa. 

5. Adresaci katechezy 

Kolejny moment naszej refleksji zawiera się w pytaniu o 
adresatów naszej katechezy – czyli o przedmiot receptyw-ny 
katechezy. 

Ojciec Święty w adhortacji skwapliwie wymienia głów-
nych adresatów katechezy, przy czym stwierdza ogólnie, iż 
„wszyscy potrzebuj ą katechizacji” (por. cały rozdz. V). Cały 
Kościół winien być katechizowany bez wyjątków, w tym 
także powołani do służby duszpasterskiej i katechetycznej 
(p. 45),  a  więc także kapłani i katecheci.  Wśród  grup szcze- 
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gólnych wymienia Papież: dzieci najmłodsze (p. 26), dzieci 
starsze (p. 37), dorastających (p. 28), młodych (p. 39-40), 

upośledzonych (p. 41) i dorosłych (p. 43-44). 

6. Kto i gdzie winien katechizować? 

Wreszcie w ostatnim fragmencie naszej refleksji zatrzy-
mujemy się nad problemem zawartym w pytaniu: kto jest zo-
bowiązany do prowadzenia katechizacji i w jakich środowi-
skach katecheza winna być prowadzona? I znowu oddajmy 
głos Ojcu Świętemu. Papież odpowiada, iż katechizacja jest 
obowiązkiem wszystkich. Każdy chrześcijanin winien być w 
jakimś sensie katechetą. Szczególna zaś odpowiedzialność za 
dzieło katechizacji spoczywa na biskupach, kapłanach, kate-
chetach świeckich i rodzicach. Papież woła do nas, kapłanów, 
w słowach: „a was, słudzy Chrystusa, zaklinam ze wszystkich 
sił: nie dopuśćcie nigdy, by z braku gorliwości lub z powodu 
jakichś nieszczęsnych uprzedzeń wierni byli pozbawieni ka-
techezy. By nie powiedziano: «Maleństwa o chleb błagały, a 
nie było kto by im łamał» (Lm 4,4)” (p. 64). 

Gdy idzie o „miejsca” katechizacji, to w naszych polskich 
warunkach należy wymienić przede wszystkim dwa środowi-
ska: parafię i rodzinę. Wbrew niektórym współczesnym teo-
riom parafia pozostaje nadal pierwszoplanowym miejscem 
katechizacji. Ojciec Święty wskazuje, iż parafia winna stawać 
się: „domem rodzinnym, braterskim i gościnnym, w którym 
ochrzczeni i bierzmowani uświadamiają sobie, że są Ludem 
Bożym. Tam w jednej czynności liturgicznej łamie się dla 
nich obficie chleb zdrowej nauki i chleb eucharystyczny; 
stamtąd są codziennie posyłani, by pełnili swe apostolskie 
zadania wszędzie, gdzie kipi życie świata” (p. 67). 

Drugim szczególnym „miejscem” katechizacji winna być 
rodzina. „Katecheza rodzinna – pisze Papież – wyprzedza każ-
dą inną formę katechezy, towarzyszy jej i poszerzają– (p. 68). 

Drodzy bracia! Powiedzmy krótko: nasza katecheza nie 
spełni  swego  zadania,  nie przyniesie zamierzonych owoców 
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bez katechezy rodzinnej. Dlatego trzeba nam na Pański zagon 
przywołać mocniejszym głosem rodziców i zapraszać ich 
nieustannie do katechetycznej siejby. Katechizujmy przy-
najmniej w części przez rodziców. Niech oni też mają udział 
w profetycznej misji Chrystusa, jako że są obdarzeni po-
wszechnym kapłaństwem Chrystusa. 

Zakończenie 

Umiłowani w Panu! Oto nadchodzi kolejny czas zasiewu 
Bożego Słowa – nowy rok katechetycznej pracy. Pan – po-
przez naszą posługę – chce dać moc swojemu ludowi. Chce 
budować, poszerzać, pogłębiać swoje Królestwo, Królestwo 
Boże w tym pokoleniu ludzi, w którym powołał nas do życia, 
do wiary, do kapłaństwa. Stańmy odważnie do tej siejby. Nie 
dajmy się niczym zniechęcić. Nie pozwólmy się zepchnąć z 
zagonu Pańskiego przez siewców zła, siewców kąkolu. Prze-
trwajmy burze i niepogodę. Siejmy żarliwym słowem i do-
brym, przykładnym życiem. Bądźmy w nadchodzącym roku 
autentycznymi świadkami Ewangelii, dobrymi nauczycielami 
i wychowawcami młodego pokolenia i całego narodu. Być 
może czas naszej siejby będzie czasem burzliwym i niespo-
kojnym. Dlatego warto na koniec przypomnieć słowa wiel-
kiego Lacordaire'a, który powiedział, iż „najlepszą porą, by 
siać i sadzić, jest czas burzy i niepokoju”. (Y. Congar, Chre-
tiens en dialogue, Paris 1964, s. LIII). 

Niech Patronowie dolnośląskiej ziemi – św. Jadwiga i bł. 
Czesław, szczególnie zaś Dziewica Zielonych Świąt – Ta, 
która była Matką, ale zarazem i uczennicą Pana – Ta, którą 
nazwano „żywym katechizmem”, „matką i wzorem kateche-
tów” – niech Ona, Matka naszego Pana i Matka nasza, będzie 
przy nas w czasie nadchodzącej siejby – niech uprasza moce 
niebieskie na nasz apostolski trud. Amen. 
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„Do końca ich umiłował” 

Homilia  podczas  Rejonowych Dni Skupienia dla duchowieństwa archidie-

cezji wrocławskiej w dniach 1-4 grudnia 1986 r. 

Wstęp 

Na progu nowego roku kościelnego gromadzimy się na 
adwentowy dzień wspólnej modlitwy i refleksji teologiczno-
duszpasterskiej. Do naszych świątyń powróciły adwentowe 
pieśni – pełne tęsknoty za Zbawicielem, za Tym, który kiedyś 
miał przyjść, który już przyszedł i który jeszcze przyjdzie w 
chwale na końcu czasów. Do naszych kościołów podążają, po 
dotkniętej pierwszym grudniowym szronem ziemi, dzieci i 
młodzież, spiesząc na Msze święte roratnie, by wzmóc czu-
wanie, by Pan przychodzący wczoraj, dziś, jutro i w przyszło-
ści, nie zastał nas śpiących. Gdzieś w dali, na horyzoncie 
nieba błyska już nieśmiało gwiazda nocy betlejemskiej i już 
jakby z oddalenia dochodzi nas echo bożonarodzeniowych 
kolęd i nuta świątecznej radości. 

W takiej sytuacji opuściliśmy na kilka chwil nasze wspól-
noty parafialne, by być tutaj razem we wspólnocie ka-
płańskiej. Przybywamy nie tylko po to, by tu, przy ołtarzu, 
doświadczyć wspólnie obecności Tego, który nas wybrał i 
powołał, ale także i po to, by spojrzeć przed siebie na drogę, 
którą pójdziemy. Jesteśmy bowiem na początku nowej drogi, 
stoimy na progu nowego roku liturgicznego. Którędy pój-
dziemy?, jaką drogą?, z jakim programem?, co i kogo mamy 
spotkać na tej drodze?, co będzie treścią naszych wysiłków 
duszpasterskich?, jak rozłożymy akcenty w naszej pracy? 

Oto pytania, które kładziemy przed naszą świadomością 
już tutaj, przy ołtarzu, w obecności naszego Pana i Mistrza, a 
potem powrócimy do nich na sali obrad. Poszukajmy na nie 
już w tej chwili jakieś wstępnej odpowiedzi. 
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Rok liturgiczny, który rozpoczynamy – w zamierzeniu 
Kościoła w Polsce ma być rokiem II Krajowego Kongresu 
Eucharystycznego, a więc ma to być rok skupiony przede 
wszystkim wokół tajemnicy Eucharystii. Wiodącym hasłem 
roku mają być słowa zapisane w Janowej Ewangelii: „Do 
końca ich umiłował” (J 13, l b). 

1. Znaczenie wypowiedzi: „Do końca ich umiłował” 

Zechciejmy tu, przy ołtarzu, w świętym zgromadzeniu li-
turgicznym, pochylić myśl nad tymi właśnie słowami, boć 
przecież mają one stać się dla nas jakby Słońcem oświetlają-
cym i ogrzewającym nasz całoroczny apostolski trud. 

„Do końca ich umiłował”. W stwierdzeniu tym można do-
strzec trzy elementy: „Umiłował” – Kto umiłował? Oczywiście 
Jezus Chrystus. O Nim tu mowa. On ogarnia swoją miłością. 

– Kogo umiłował? – „ich” – to znaczy przede wszystkim 
tych, których wybrał, których wprowadzał w tajemnicę swe-
go zbawczego posłannictwa, którym w czasie pożegnalnej 
Wieczerzy dał siebie samego na pokarm, z którymi po zmar-
twychwstaniu zasiadał do stołu, spożywał posiłki i dał się 
dotykać. Wiemy jednak, że w tym „ich” mieszczą się także 
inni – szersze kręgi uczniów, a dokładniej – wszyscy ludzie, 
bo On nikogo nie wykluczył ze swojej miłości. A zatem je-
steśmy i my. Stąd też to „ich” czytamy i rozumiemy jako nas 
wszystkich – wszystkich razem i każdego z osobna. 

– I wreszcie trzeci element -jak umiłował? „Do końca” – 
to znaczy do ostateczności, do granic możliwości, to znaczy 
najlepiej, najpełniej, bez cienia ograniczenia i braku. Tylko 
On tak potrafił i potrafi – umiłować „do końca”. 

Rozważmy z kolei, jak to Jego „umiłowanie do końca” 
ujawniało się w Jego życiu i jak przejawia się dziś w kon-
kretnym naszym życiu. A więc mamy do rozważenia dwa 
momenty: w czym się wyraziła miłość Chrystusa do nas? 
oraz: co to znaczy, że Chrystus nas dziś miłuje, mnie miłuje 
tu i teraz, na każdym kroku i o każdej porze? 
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2. Formy miłości Chrystusa względem ludzkości 

„Do końca ich umiłował”. Słowo „do końca” zakłada coś 
wcześniejszego i domaga się spojrzenia na początek. Nie 
idźmy jednak zbyt daleko w przeszłość. Nie sięgajmy do 
pierwszego początku. Niech tym początkiem będzie dom Ma-
ryi w Nazarecie i stajnia – szopa w Betlejem. Przystańmy... 
posłuchajmy... Apostoł Jan najlepiej objaśnił to, co się tam 
stało: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3, 16). Echo tych słów zawędrowało do 
naszego Credo. Mówimy tam między innymi: „Który dla nas 
ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. A więc, z mi-
łości przyszedł do nas. Jego przyjście na ziemię jest jakby 
pierwszą sekwencją owego „Do końca ich umiłował”. A po-
tem nastąpiły dalsze sekwencje. Wszystko, co mówił i czynił, 
było miłującym dawaniem się człowiekowi. Przecież w Be-
tlejem, w Nazarecie, a potem w Jerozolimie, na Górze Błogo-
sławieństw, w Wieczerniku, na Golgocie i w wielu innych 
miejscach, wszędzie tam chodziło o człowieka. To był ów 
najpiękniejszy w dziejach zew miłości, który śpiewał Bóg 
człowiekowi w swoim Umiłowanym Synu. Kulminacyjny 
akord tego śpiewu, najgłośniejsza sekwencja tego „Do końca 
ich umiłował” zabrzmiała w Wieczerniku i na Golgocie, a 
może nawet przede wszystkim w Wieczerniku, bo oto za-
uważmy, że słów „Do końca ich umiłował” nie napisano przy 
przedstawianiu męki i śmierci Pańskiej, ale umiłowany uczeń 
umieścił je przy opisie tego, co się działo w Wieczerniku. Oto 
bowiem Eucharystia wieczernikowa już zawierała to, co 
wkrótce wydarzyło się w drodze na Golgotę, na samej Golgo-
cie w poranek wielkanocny. Eucharystia utrwaliła te zbawcze 
wydarzenia i poniosła je w dal historii. Wiemy, że ziemska 
męka Pana naszego i Jego śmierć krzyżowa historycznie prze-
minęły, ale dziś te czyny zbawcze żyją, uobecniają się, trwają 
– właśnie w Eucharystii. Są w niej dla wszystkich dostępne. 
Dlatego też to „Do końca ich umiłował” płynie przez wieki i 
jest  rozpoznawane  przez  ludzi właśnie w Najświętszej Eu- 
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charystii. Nie ma zatem na świecie i w Kościele świętszej 
wartości nad Eucharystię. W niej codziennie trzeba nam wy-
czyty-wać, wciąż na nowo, owo Janowe „Do końca ich umi-
łował”. 

3. Formy miłości Chrystusa względem mnie 

I drugi etap naszego rozważania, który zawarliśmy w pyta-
niu: co to znaczy, że słowa „Do końca ich umiłował” spełniają 
się w każdym z nas i w każdym człowieku na ziemi, a więc: 
jak i w czym miłość Boża ujawnia się w moim życiu? Jak 
przeto owo „Do końca ich umiłował” zamienia się na „Do 
końca mnie umiłował?”. W czym to można zobaczyć, jak do-
świadczyć? 

Znajdźmy może tylko niektóre przejawy tej miłości. Pierw-
szym przejawem tego „mnie umiłował” jest moje istnienie, to, 
że jestem, że istnieję, że żyję. Mogło mnie przecież nie być. 
Świat istniałby przecież także beze mnie. Ale oto skoro jestem, 
jestem dlatego, że On chciał mnie mieć. On postanowił, On za-
decydował, abym był. Jego miłość jest pierwszym i ostatecz-
nym źródłem – racją mego istnienia, mego bycia. 

Jakie jest to istnienie? Na razie – trzeba to powiedzieć -
bardzo kruche, zagrożone niemal ze wszystkich stron, ale za-
grożone tylko w tym ziemskim domu. Gdy kiedyś będę wy-
pisany z listy mieszkańców tej ziemi, otrzymam nowy dom, 
otrzymam miejsce w nowym świecie, gdzie nie będzie już 
żadnego zagrożenia. A zatem otrzymałem od Pana wieków 
istnienie do wiecznego bycia z Nim. On stwarzając mnie, jak-
by powiedział: chcę cię mieć na zawsze przy Sobie. Czyż ten 
dar istnienia nie jest podstawowym darem, na który nakładają 
się nieustannie inne dary Bożej miłości. Właśnie ten podsta-
wowy, fundamentalny dar jest z czasem ozdabiany or-
namentami pochodzącymi także od Pana, hojnego Dawcy 
wszelkiego dobra: życie łaski uświęcającej zapoczątkowane na 
Chrzcie Świętym, dar wiary, dary umocnienia Duchem Świę-
tym, dar kapłaństwa, dar powołania zakonnego, kate-
chetycznego, jakże częsty dar przebaczania grzechów, a przede 
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wszystkim dar Eucharystii, ten dar najczęściej przyjmowany i 
tak bardzo potrzebny. Nie można też zapominać o darach 
doczesnych: tych uświadomionych i mniej uświadomionych, 
którymi nas tak hojnie obdarza każdego dnia Pańska Prawica. 

Św. Paweł nie mylił się zatem, gdy wołał: „Cóż masz, 
czego byś nie otrzymał?” (l Kor 4, 7). 

Oto, drodzy bracia i siostry, lekko tylko odkryta i uświa-
domiona prawda słów: „Do końca ich umiłował”. „Do końca 
nas...”, „Do końca mnie umiłował”. 

Zakończenie 

Jak się odwdzięczymy Panu naszemu za Jego nieustanny 
dar miłości, szczególnie za dar życiodajnej Eucharystii? Kie-
dyś pytał psalmista Pański: „Cóż oddam Panu za wszystko, 
co mi wyświadczył?” (Ps 116, 12). I zaraz odpowiadał: „Pod-
niosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię mo-
je śluby dla Pana przed całym Jego ludem” (Ps 116,13-14). 

Wznośmy i my w tym nowym roku kościelnym przed Pa-
nem naszym kielich zbawienia, to znaczy składajmy Mu 
ochoczo w darze całe nasze życie. Wypełniajmy przed Nim 
nasze śluby, nasze zobowiązania i wzywajmy pomocy Jego 
imienia. Głośmy chwałę Eucharystii i stójmy wiernie przy 
człowieku, przypominajmy mu o jego godności, powołaniu i 
ostatecznym przeznaczeniu. Uświadamiajmy mu to, iż jest on 
przez Boga w Jezusie Chrystusie umiłowany i to umiłowany 
„do końca”, i że to umiłowanie jest uwidaczniane i urzeczy-
wistniane właśnie w najświętszej Eucharystii. Nasz trud apo-
stolski w tym nowo rozpoczętym roku może okazać się wiel-
ki. Oto bowiem nieprzyjaciele Boga, siewcy kłamstwa i nie-
nawiści, nie śpią, na naszych oczach  napinają  wciąż na no-
wo swoje łuki, by zniszczyć dzieło Chrystusa. Szatan nie 
rezygnuje z  walki.  Poprawia  swoją strategię, wymyśla  no-
we metody.  Ale my nie możemy przegrać i nie przegramy, 
bo  po  naszej  stronie  jest  Eucharystia,  a w niej Ten,  który 
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nas „do końca umiłował” i który obiecał być z nami „przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 

Drodzy bracia i siostry! Zakończmy nasze refleksje spoj-
rzeniem ku Tej, która najlepiej z ludzi rozumiała te słowa: 
„Do końca ich umiłował”, i która miłość Jego najpełniej przy-
jęła i przekazała innym. Ona, Dziewica Niepokalana, Matka 
Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa i Matka nasza; Matka na-
szego kapłaństwa; Matka, która nam nigdy nie umiera, która 
jest zawsze młoda; Matka, która nasłuchuje bicia naszych 
serc; Matka, o której śpiewamy: „która wszystko rozumie i 
jest z nami w każdy czas”. Będziemy z Nią łączyć się w tym 
roku w tajemnicy Jej nawiedzenia św. Elżbiety. Będzie to już 
drugi rok naszego adwentowego przygotowania do wielkiego 
jubileuszu dwutysięcznej rocznicy urodzin Chrystusa. Za Jej 
wzorem nieśmy z radością Chrystusa do naszych sióstr i bra-
ci; za Jej wzorem podejmijmy wytrwałą służbę człowiekowi. 
A Ona w niebie otoczona wieńcem naszych dolnośląskich 
świętych patronów niech wyprasza Boże światło i Bożą moc 
na nasze apostolskie dzieło utwierdzania świata w prawdzie, 
że On w Eucharystii naprawdę „do końca nas umiłował”. 
Amen. 

Pismo święte fundamentem i źródłem  

katechezy i duszpasterskiej pracy  

Kościoła 

Homilia  wygłoszona  podczas  Rejonowych  Dni Skupienia dla duchowień-

stwa archidiecezji wrocławskiej w dniach 14-17 września 1987 r. 

Wstęp 

Kilkanaście dni temu zakończyły się tegoroczne wakacje. 
Opustoszały  miejsca  kolonijne,  kurorty,  plaże, miejsca wy- 
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poczynku i relaksu. Do historii naszego życia przeszło kolej-
ne lato, miesiące słońca i ciepła, tygodnie żniw i pielgrzymek 
maryjnych. Do naszych szkół podstawowych i średnich, a 
także do naszych salek katechetycznych powróciły już dzieci 
i młodzież. Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny, 
nowy rok nauczania, nowy rok formacji religijnej naszego 
młodego pokolenia. 

Na progu tego nowego etapu naszej pracy katechetycznej i 
duszpasterskiej gromadzimy się na wspólnej modlitwie i re-
fleksji teologiczno-pastoralnej. Z naszego jesiennego kapłań-
skiego spotkania chcemy zaczerpnąć nowych impulsów i 
bodźców do lepszego pełnienia naszej posługi apostolskiej w 
środowiskach parafialnych, które reprezentujemy. Jaki będzie 
to rok – pytamy?, w jakich okolicznościach go zaczynamy?, 
co będzie sprzyjać, a co zagrażać naszej pracy apostolskiej?, 
wokół czego skupimy nasze wysiłki duszpasterskie?, jak roz-
łożymy akcenty w naszej pracy? 

Oto pytania, które stawiamy już na początku naszego spo-
tkania, już tu, przy ołtarzu – w obliczu Tego, który z wy-
sokości krzyża dał nam Matkę i który nas powołał i posłał na 
swoje żniwo. 

1. Czynniki ułatwiające i utrudniające ewangeliczny zasiew 

Dwa ważne momenty, dwie okoliczności, będą zapewne 
sprzyjać naszej posłudze katechetycznej i duszpasterskiej w 
rozpoczętym roku. Pierwsza z nich – to przychylny klimat w 
narodzie, wytworzony przez niedawny pobyt Ojca Świętego 
w naszej Ojczyźnie, związany z II Krajowym Kongresem 
Eucharystycznym. Mamy jeszcze w żywej pamięci ów 
czerwcowy ewangeliczny, eucharystyczny siew Bożego Sło-
wa, podjęty na polskiej ziemi przez Piotra naszych czasów. 
W naszej wyobraźni długo jeszcze pozostanie sylwetka Bia-
łego Pielgrzyma z Rzymu, pozdrawiająca rzesze wiernych, 
przemawiająca do różnych  grup  słuchaczy,  zwiastująca po- 
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kój i nadzieję na lepsze jutro Kościoła i narodu. W naszej pra-
cy natrafimy z pewnością na spulchnioną przez Niego glebę 
ludzkich serc i umysłów. 

Druga pozytywna okoliczność obecnego etapu naszej pracy 
to trwający Rok Maryjny. Z Maryją zawsze było nam lżej. W 
zjednoczeniu z Nią łatwiej było pokonywać poprzednim poko-
leniom trudne etapy naszych dziejów. W roku Jej po-
święconym spodziewamy się Jej szczególnej pomocy, Jej 
wstawiennictwa i pośrednictwa w trudnych sprawach naszego 
apostołowania. Mamy nadzieję, że przy Jej pomocy uda nam 
się skutecznie uchronić od zasadzek zła, odnieść wiele ducho-
wych zwycięstw i dokonać wiele dobra w Kościele i narodzie. 

Jednakże nasz ewangeliczny siew i nasze uświęcanie Ludu 
Bożego natrafią z pewnością – w czasie, który jest przed nami 
– na przeróżne przeszkody. Spośród wielu możliwych wy-
mieńmy dwie, może nie wszędzie najważniejsze, ale przecież 
dziś rzucające się bardzo wyraźnie w oczy: pierwsza z nich to 
wzmożona aktywizacja sekt religijnych, a druga – to wprowa-
dzenie do programu nauczania w szkołach nowego przedmio-
tu: religioznawstwa. Pierwsza przywędrowała do nas z Zacho-
du i jest –jak zauważamy – po cichu popierana przez czynniki 
wrogie Kościołowi katolickiemu, druga zaś jest wyraźnym 
wymysłem systemu, w którym żyjemy. 

Obydwa te zjawiska stanowią niewątpliwie poważne za-
grożenie dla naszej pracy ewangelizacyjnej. Poświęcimy im 
drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Z pewnością 
otrzymamy w tej dziedzinie wiele cennych informacji i wska-
zówek. Wymienimy doświadczenia, wyrazimy niepokoje, sfor-
mułujemy pytania. Tutaj, przy ołtarzu, chcemy tylko nadmienić, 
iż wspomniane zjawiska są dziś dla nas i całego Kościoła w 
Polsce czytelnym wezwaniem i wyzwaniem do zwiększenia 
naszej apostolskiej gorliwości i czujności. Chcemy tu, przed 
Chrystusem zastanowić się, z jakim nastawieniem, z jakimi 
środkami zaradczymi w obliczu tych zagrożeń wyruszymy w 
tym nowym roku katechetycznym na zagon Pański. 
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Jesteśmy świadomi, iż jest wiele metod i sposobów ochro-
ny prawej religijności. Jest wiele wypróbowanych przez wie-
ki sposobów gruntowania życia wiary, życia Bożego w ludz-
kich sercach. 

2. Powrót do Pisma świętego w obliczu aktywności sekt 

Zobaczmy, co nam radzi Kościół hierarchiczny. Doku-
ment Stolicy Apostolskiej z maja ub. roku zatytułowany: Sek-
ty – wyzwaniem dla Kościoła – po wyliczeniu przyczyn, dla 
których ludzie odchodzą od Kościoła i wstępują do sekt-
przedkłada nam środki zaradcze. Wśród tych ostatnich wska-
zuje między innymi na konieczność pogłębiania wiedzy reli-
gijnej poprzez szerszą i bardziej gruntowną lekturę Pisma 
świętego. Wiele bowiem sekt – jak wiemy to także z do-
świadczenia – rozwija swą działalność w oparciu o spłyconą, 
często tendencyjną i bardzo naiwną interpretację tekstów bi-
blijnych. Często do sekt przechodzą wierni nie tylko o słabo 
rozwiniętym życiu modlitwy i nikłym przygotowaniu religij-
nym, ale także o znikomej znajomości podstawy Objawienia, 
jaką jest Pismo święte. Wydaje się, iż w naszej działalności 
apostolskiej trzeba nam w nadchodzącym czasie częściej brać 
do ręki Pismo święte i uczynić je wyraźniej fundamentem i 
źródłem katechezy i całej pracy duszpasterskiej. 

Wiosna biblijna w Kościele katolickim, zapoczątkowana 
przez Sobór Watykański II – być może – nie rozkwitła jesz-
cze wystarczająco wszędzie na naszej polskiej ziemi – w na-
szej katechezie i duszpasterstwie. Świadczą o tym chociażby 
doświadczenia młodzieży oazowej, która wracając z turnu-
sów i ze spotkań rekolekcyjnych, pełna jest wdzięczności, że 
ktoś nauczył ją lepiej modlić się, głębiej przezywać liturgię i 
odkryć piękno Słowa Bożego zawartego w księgach biblij-
nych. 

Kiedyś w starożytności pisał św. Hieronim do Paulina, 
późniejszego biskupa Noli: „Pytam cię, najdroższy bracie, 
czy żyć Pismem świętym, rozmyślać nad nim, niczego inne- 
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go nie znać ani nie szukać – nie wydaje ci się już tu na ziemi 
mieszkaniem w królestwie niebieskim?” Zaś w liście do Lety 
ten sam uczony i miłośnik Biblii – polecał matce, zatroskanej 
0 wychowanie córki, by dziecko „codziennie zdawało jej 
sprawę, ile miodu zebrało z kwiatów Pisma Świętego”. 

Tak bywało w starożytności. Tak bardzo ceniono tę Księgę 
życia – Księgę ludzką i Bożą zarazem. Wiemy, iż do tej po-
stawy wrócił Sobór Watykański II. Przypomnijmy jego słowa z 
Konstytucji o Objawieniu Bożym: „Sobór święty usilnie i 
szczególnie upomina wszystkich wiernych... by przez częste 
czytanie Pisma świętego nabywali «wzniosłego poznania Jezu-
sa Chrystusa» (Flp 3, 8). «Nieznajomość Pisma św. jest nie-
znajomością Chrystusa» (św. Hieronim). Niech więc chętnie 
do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą liturgię, 
przepełnioną Bożymi Słowami, czy przez pobożną lekturę, czy 
przez odpowiednie instytucje i inne pomoce, które za aprobatą 
i opieką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwa-
lebnie się rozpowszechniają” (KO 25). 

By jednak takie życzenia Soboru wprowadzić pełniej w 
życie Kościoła, trzeba w pierwszym rzędzie zapalić do lek-
tury i kontemplacji Pisma świętego samych kapłanów i ka-
techistów. Mówi także o tym na innym miejscu Sobór: „Ko-
nieczną przeto jest rzeczą, by wszyscy duchowni, zwłaszcza 
kapłani Chrystusowi i inni, którzy jak diakoni i katechiści 
zajmują się prawowicie posługą słowa, wytrwałą lekturą i 
starannymi studiami, tkwili w Piśmie świętym, by ktoś z nich 
nie starał się: «próżnym głosicielem Słowa Bożego na ze-
wnątrz, nie będąc wewnątrz jego słuchaczem»” (KO 25). 

Bardzo jasne i zobowiązujące słowa. Strategia Kościoła 
jest zatem na tym odcinku jasna: poprzez wytrwałą lekturę i 
kontemplację Pisma świętego przez kapłanów i katechistów 
do częstszego czytania i rozważania, a więc rozmiłowania się 
w Biblii przez wiernych. 
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3. Postulaty na nowy rok katechetyczny 

Sformułujmy kilka praktycznych postulatów pod adresem 
każdego z nas na rozpoczynający się nowy etap ewangelizacji: 

a) Sięgajmy codziennie systematycznie po tekst Pisma 
świętego. Oprócz tekstu zawartego w codziennej liturgii sło-
wa Mszy świętej, który zawsze kieruje ku nam wezwanie na 
każdy dzień naszego życia do zajęcia określonej postawy – 
oprócz tego Słowa liturgicznego, czytajmy w klimacie modli-
twy i rozważajmy codziennie Bożą mądrość kryjąca się na 
kartach Księgi Życia. W tekście biblijnym – nawet tym naj-
bardziej znanym – przy kolejnym czytaniu znajdziemy coś 
nowego. Biblia nie została jeszcze doczytana do końca. 
Prawda Pisma świętego nigdy się nie starzeje. Prawda nigdy 
nie przemija. Niesie ona wyzwolenie w myśl tego, co powie-
dział sam Mistrz: „Poznajcie prawdę”. Prawda trwa wiecznie. 
„Trawa usycha, więdnie kwiat, a Słowo Pana trwa na wieki”. 

Dziś, w dobie obniżenia się wartości ludzkiego słowa, nasz 
kontakt z Bożym Słowem nabiera szczególnego znaczenia. 

b) Łączmy lekturę Pisma świętego z modlitwą. Wplataj-
my modlitwę w przygotowywanie katechezy, kazań, homilii. 
Niech codzienna nasza lektura Pisma świętego będzie zara-
zem naszą rozmową z Bogiem w myśl tego, co mówił św. 
Ambroży:  „...do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a 
Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi” (De offciis 
ministrorum). 

c) Twórzmy w naszych parafiach małe wspólnoty, grupy 
modlitewne, kręgi biblijne, które przepojone wiarą, nadzieją i 
miłością, poświęcają się modlitwie i działalności apostolskiej. 
Niech będą one otwarte dla wszystkich-jak proponuje cyto-
wany wyżej dokument Stolicy Apostolskiej. Niech mają do 
nich dostęp nawet ludzie żyjący w związkach pozasakramen-
talnych czy ludzie należący do tzw. „marginesu społeczne-
go”. To są też nasze zagubione owce. Trzeba ich przypro-
wadzać do źródeł, wód życia, do światła Bożej Prawdy. Nie 
wolno ich wystawiać na pastwę sekt. W tym wszystkim jed- 
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nak okazujmy się czujnymi, roztropnymi przewodnikami i 
pasterzami. 

d) Zadbajmy, by każda rodzina naszej parafii nie tylko po-
siadała Pismo święte, ale by w nim przez częstą lekturę szu-
kała światła dla swego życia. Pomagajmy wiernym rodzinnie 
czytać i rozważać Księgę Życia – Księgę, na której wycho-
wywały się pokolenia i narody – Księgę, z natchnienia której 
powstawały w dziejach najpiękniejsze chrześcijańskie dzieła 
sztuki. Księgę, z gleby której wyrośli w każdym narodzie 
wielcy bohaterowie wiary, nadziei i miłości. 

Niech nam się uda tę Księgę nad Księgami przybliżyć i 
pokochać przede wszystkim nam samym, a przez to i przy-
bliżyć ją naszym wiernym. 

Zakończenie 

Złóżmy te nasze postulaty, które niech będą zarazem na-
szym zobowiązaniem, postanowieniem na jutro naszego życia 
— złóżmy je dziś tu, na tym ołtarzu, wraz z Hostią ofiarną. 
Połączmy je wspólnie z ofiarą Chrystusa. Niech w zamian za 
to dzisiejsze nasze ofiarowanie się Ojcu Niebieskiemu, włą-
czone w ofiarę Zbawiciela, spłynie na nas szczególna moc od 
Ojca Miłosierdzia i Dobroci, byśmy wytrwale przepowiada-
jąc Słowo Boże, budowali Bogu świątynię w ludzkich ser-
cach. Niech blask i moc krzyża Pańskiego nada naszym dzi-
siejszym rozważaniom i przemyśleniom siły wprowadzenia 
ich w życie. Niech Matka Jezusa Chrystusa, która pełna bo-
leści stała pod krzyżem i usłyszała słowa: „Niewiasto, oto 
Syn Twój”, niech Ona wyprosi nam tę łaskę, którą sama 
otrzymała, łaskę rozważania Słowa Bożego w sercu swoim. 

I zakończmy to rozważanie przypomnieniem ostatniego 
gestu i ostatnich słów wielkiego Słowianina, bardzo związa-
nego z Europą i Polską – Fiodora Michajłowicza Dostojew-
skiego. Umierał wieczorem 28 stycznia 1881 roku w Peters-
burgu. Ten wielki człowiek, zakochany w Chrystusie napisał: 
„...sama nauka nie wystarczy do stworzenia ideału ludzkiego 
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i nie zapewni pokoju człowiekowi; źródło życia i wyzwolenia 
ludzi z rozpaczy, warunek sine qua non i gwarancja dla całe-
go wszechświata zamykają się w zdaniu: «Słowo stało się 
Ciałem» i w wierze w te słowa”. 

Krótko przed śmiercią kazał sobie przynieść i czytać 
Ewangelię, która towarzyszyła mu w bolesnych latach wię-
zienia na Syberii. Potem przekazał ją swoim dzieciom i wy-
powiedział testamentalne słowa: Czytajcie tę Księgę, żyjcie tą 
Księgą. Amen. 

Chrystus ukrzyżowany ujawnia 

prawdziwy sens wolności 

Homilia  wygłoszona  podczas  Rejonowych  Dni Skupienia dla duchowień-

stwa  diecezjalnego i  zakonnego  oraz  katechetów  i  katechetek  zakonnych 

i świeckich w dniach 9 i 23 listopada 1996 r. 

Wstęp 

Od pewnego już czasu żyjemy w naszej Archidiecezji 
przygotowaniem do 46. Międzynarodowego Kongresu Eu-
charystycznego. Jest to dla nas najważniejsze wydarzenie na 
drodze do roku dwutysięcznego, do wielkiego Jubileuszu 
Chrześcijaństwa i naszej Archidiecezji. Trwają wielorakie, 
różnopłaszczyznowe przygotowania do tego historycznego 
wydarzenia. Biorą w nich udział instytucje kościelne i świec-
kie, władze diecezjalne, miejskie i wojewódzkie. Mamy jasną 
świadomość, że jakość tych przygotowań w dużej mierze 
zależy od postawy duchowieństwa i pracowników katechezy, 
czyli od nas. Należy przyjąć, że im głębiej my wnikniemy w 
naczelną ideę Kongresu,  w jego hasło, cel i zadania, tym 
lepiej przygotujemy  do  tego  wydarzenia tych, którym na co 
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dzień służymy. Takiemu właśnie przygotowaniu służą mię-
dzy innymi obecne Rejonowe Dni Skupienia. 

W centralnym miejscu naszego dzisiejszego spotkania, ja-
kim jest Eucharystia, chcemy na nowo zamyślić się nad 
głównym hasłem nadchodzącego Kongresu, które brzmi: 
„Eucharystia i wolność”. Zechcemy w tej refleksji przyjąć 
teologiczne stwierdzenie, że Jezus ukrzyżowany ujawnia nam 
prawdziwy sens wolności. Zanim przyjmiemy to stwierdze-
nie, chcemy zdać sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym życiu 
społecznym funkcjonuje błędne, podstępne rozumienie wol-
ności. 

1. Dzisiejsza psychoza wolności 

Zauważmy najpierw, że dzisiaj prawie wszyscy chorują na 
wolność i nikt się nie chce z tej choroby leczyć. O wolność 
walczą przede wszystkim ci, którzy jej nie rozumieją. Naj-
więksi szermierze wolności liczą sobie 17, 18 lat. Walka o nią 
zaczyna się najpierw w domu rodzinnym. Dzieci próbują wy-
zwalać się spod władzy rodziców. Potem ta walka przenosi się 
na teren szkoły, przeciwko wychowawcom. Później wchodzi 
do Kościoła rzymskokatolickiego, później już wszędzie. Na 
wolność chorują wszyscy. W tej walce o wolność jest jakiś 
urok, ale kryje się też ból. Póki jest się młodocianym wojowni-
kiem o wolność, wtedy to bawi. Gdy zaś jest się odbiorcą tćj 
walki, wtedy zaczyna boleć. Zaczyna boleć, gdyż doświadcza 
się, jak wolność fatalnie jest rozumiana przez tych, którzy o nią 
czasem tak namiętnie i bezpardonowo walczą. Wolność rozu-
mie się najpierw jako zwolnienie od form towarzyskich, czyli 
„schamienie powszechne”, które obserwujemy dziś na świecie. 
Nieraz rozumie się ją jako walkę o szacunek tylko dla siebie, 
jako wolne pasożytowanie na innych. Dalej, przez wolność 
rozumie się zwolnienie od wszelkiej odpowiedzialności, zwol-
nienie od wszelkich zobowiązań i ograniczeń moralnych, od 
wszelkich poleceń pochodzących z zewnątrz człowieka. Takie 
rozumienie wolności lansuje się dziś w środkach społecznego 
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przekazu, przede wszystkim w telewizji i prasie. Jest to tzw. 
liberalistyczny model wolności. Wykładnikiem tego modelu 
jest obiegowe hasło: „róbta, co chceta, i to na luzie”. Wolność 
pokazuje się tu w opozycji do prawa, jako wolność bez od-
powiedzialności, wolność od rozumu, rozsądku, sumienia, 
uczuć, zobowiązań, wolność od posłuszeństwa, wolność od 
wszystkiego. Tramwaj wolności ma tylko jeden obowiązek: 
„kursować kiedy chce, gdzie chce i jak chce”. 

Jakie są konsekwencje tak rozumianej, tak propagowanej i 
realizowanej wolności? Pytanie jest retoryczne, bowiem tego 
typu wolność jest nowym zniewoleniem. Konsekwencje tak 
rozumianej wolności są fatalne. Trzeba nam zatem wracać do 
ewangelicznego modelu wolności. Pełna wolność, piękna, 
dojrzała wolność objawiła się w życiu Jezusa Chrystusa. Naj-
jaśniejszą chwilą ujawnienia się tej wolności był Jego krzyż, 
była Golgota. 

2. Chrystus ukrzyżowany objawieniem prawdziwej wol-

ności 

Patrząc na krzyż Chrystusa, przywołajmy słowa zapisane 
w Ewangelii Janowej. Jezus nazywając się dobrym pasterzem, 
mówił: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swo-
je życie za owce... Życie moje oddaję za owce... Dlatego miłu-
je Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem odzy-
skać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam 
moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz 
otrzymałem od mojego Ojca” (J 10,11.15b. 17-18). 

Jezus wyraźnie stwierdza, że oddaje swoje życie w sposób 
wolny: „Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” 
(J 8, 18a). Jednocześnie dodaje: „Taki nakaz otrzymałem od 
mojego Ojca” (J 8, 18b). A więc wolne oddanie życia było 
zarazem  okazaniem  posłuszeństwa  Ojcu, było wypeł-
nieniem  woli Ojca. Spotykamy się tu z dziwnym połącze-
niem wolności i posłuszeństwa. Staje się tu widoczne, że 
wolność buduje się przez posłuszeństwo.  Można powiedzieć: 
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im więcej posłuszeństwa Bogu, im więcej posłuszeństwa praw-

dzie, tym więcej wolności, i odwrotnie: im więcej wolności, tym 

więcej posłuszeństwa. Jest to dziwny paradoks. Jest to jeden z 

wielu paradoksów Ewangelii, także paradoksów życia. Taka jest 

po prostu logika Ewangelii, logika życia ludzkiego, zaszczepio-

na przez samego Boga i ujawniona naj-czytelniej w życiu i 

śmierci Syna Bożego. Stąd też Jan Paweł II napisał w Veritatis 

splendor: „Chrystus ukrzyżowany objawia autentyczny sens 

wolności, w pełni go realizuje poprzez całkowity dar z siebie i 

powołuje swoich uczniów do udziału w tej samej wolności” 

(VS, 85) oraz: „Kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego to główna 

droga, którą Kościół musi podążać każdego dnia, jeśli pragnie w 

pełni zrozumieć, czym jest wolność: darem z siebie w służbie 

Bogu i ludziom. Zaś komunia z Chrystusem ukrzyżowanym i 

zmartwychwstałym jest niewyczerpanym źródłem, z którego 

Kościół nieustannie czerpie, aby żyć w wolności, składać siebie 

w darze i służyć... Jezus jest zatem żywą i osobową syntezą 

doskonałej wolności w całkowitym posłuszeństwie woli Ojca. 

Jego ukrzyżowane ciało to pełne objawienie nierozerwalnej 

więzi między wolnością a prawdą, zaś Jego powstanie z mar-

twych to najwyższe świadectwo płodności i zbawczej mocy 

wolności przeżywanej w prawdzie” (VS, 87). 

Prowadząc to rozważanie pod krzyżem Pańskim, zauważmy 

jeszcze, że to kulminacyjne objawienie się wolności i posłuszeń-

stwa w śmierci krzyżowej było poprzedzone wcześniejszym 

wiernym, cichym wypełnianiem woli Bożej. Chrystus całe ży-

cie, jak to często przypominał, pełnił wolę Ojca i w tym byciu 

posłusznym Ojcu objawiał swoją wolność. Jego dobrowolne 

wydanie się na mękę i przyjęcie wyroku śmierci było tylko jak-

by dopełnieniem ofiary całego życia, którą od początku składał 

Ojcu za nas. 

W końcowych dniach października br. w naszym semina-

rium prowadził rekolekcje z alumnami ks. bp Ignacy Jeż, bi-

skup senior z Koszalina. W swoich refleksjach ascetycznych 

często  powracał  do  lat  spędzonych  w obozie koncentracyj- 
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nym w Dachau. Przekazał nam też napisaną przez siebie 
książkę, w której zawarł wspomnienia z tego bardzo ciężkie-
go okresu swego kapłańskiego życia. Książka nosi tytuł: Bło-
gosławcie Pana światło i ciemności. Tylko jedną refleksję z 
tej książki chcę tu przytoczyć, mianowicie stwierdzenie, że 
więźniowie, heftlindzy, bardziej podobni do chodzących tru-
pów niż do żyjących ludzi, oni właśnie duchowo górowali 
nad pełnymi siły i buty zdrowymi esesmanami. To oni – 
krzywdzeni, poniewierani i niszczeni – czuli się wewnętrznie, 
duchowo wolnymi, mimo że byli pozbawieni wolności ze-
wnętrznej, a kaci, łamiący prawo Boże, byli zniewoleni przez 
zło, byli duchowymi karłami. 

Zakończenie – praktyczne wnioski 

Na koniec naszego rozważania sformułujmy kilka prak-
tycznych refleksji: 

a) Od Chrystusa ukrzyżowanego uczmy stawać się wol-
nymi, okazując Bogu posłuszeństwo. Czy wiesz, że księża, 
katecheci, że inni głosiciele Ewangelii tragiczniej przeżywają 
chorobę niż świeccy chrześcijanie? Czy wiesz, że głosiciele 
nieba przeżywają boleśniej pójście do nieba, do Niego, niż ci, 
którym się Go głosi? Czy wiesz, że poważna choroba jest 
większym tragizmem w życiu powołanego, powołanej, niż w 
życiu świeckiego człowieka, nawet niewierzącego? Nie 
umiemy patrzeć z punktu widzenia posłuszeństwa woli Bożej. 
Nie potrafimy być wolni wobec spraw tego świata. Naszymi 
wyborami, decyzjami, nie zawsze kieruje prawda i miłość do 
Boga. To świeccy nas niekiedy zawstydzają. Obok rozpacza-
jących żon klęczą szlochające dzieci i przyjmują w pokorze 
trudną wolę Bożą. A my patrzymy w takich momentach na 
swoje odejście jako na moment buntu i smutną konieczność. 
Czasami jest nam żal. A to przecież jest ostatni akt posłu-
szeństwa Bogu. Ale jeśli po drodze nie było mikroaktów, to i 
ostatni makroakt nie zjawi się w mojej duszy i pójdę do Boga 
zbuntowany i smutny. 
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b) Nie zrażajmy się w głoszeniu ewangelicznego modelu 
wolności, związanego z posłuszeństwem Bożemu Prawu, 
Bożej Prawdzie. Niech nam nie zamydlają oczu idee demo-
kracji, idee wolności, odciętej od wartości moralnych, reli-
gijnych. Nadzieje, że demokracja liberalna rozwiąże wszyst-
kie nasze problemy, są tak banalne jak nadzieje fizyków 
sprzed stu lat, którzy zapowiadali, iż dzięki postępom fizyki 
będzie można znaleźć rozwiązanie wszystkich ludzkich pro-
blemów. Można tu zapytać, jak wyrazić w języku fizyki pro-
blem ludzkiego cierpienia i samotności, sensu życia czy mi-
łości? Owszem, można określić skład chemiczny naszych łez, 
tylko że w niczym nie rozwiązuje to problemów nurtujących 
odwiecznie człowieka. Nie bądźmy naiwni i nie łudźmy się, 
że rozwiązania tych problemów należy szukać w idealnych 
strukturach demokracji, w działaniach lekceważących Boże 
Prawo. 

c) Trzymajmy przeto sztandar Ewangelii wysoko. Prawda 
Chrystusa jest nie do pokonania. Myśl ewangeliczna jest naj-
silniejsza ze wszystkich, jakie ogłaszano kiedykolwiek na 
ziemi, mimo iż tak często bywała i bywa wyszydzana, depta-
na i wyśmiewana. Ostatnio ją podeptano w naszym kraju, w 
naszym parlamencie. Pamiętajmy jednak, że czas Ewangelii, 
czas prawdy, dobra i miłości, czas życia jest ciągle przed na-
mi. Amen. 
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C. Prymicje seminaryjne 

Kapłan jako pośrednik 

Czwartek po 4 niedzieli Wielkiego Postu, 9 marca 1989 r.  

Wj 32, 7-14; J 5, 31-47 

Wstęp 

Jaką myśl ze stołu Bożego Słowa dziś rozwiniemy – dziś, 
gdy przy ołtarzu Chrystusowym są nasi bracia neoprezbiterzy 
– nowo narodzeni kapłani – po raz pierwszy jako prezbiterzy? 
Wypada nam zatrzymać się przy misji kapłańskiej i po-
słannictwie pierwszego kapłana – Jezusa Chrystusa, a także 
przy posłannictwie Mojżesza, bo o nim mówiło czytanie 
pierwsze. 

W tym posłannictwie wysuwa się na czoło w dzisiejszych 
tekstach rys pośrednictwa i dawania świadectwa. Zwróćmy 
uwagę w naszej refleksji jedynie na rys pośrednictwa. A więc 
pytamy: czym było i jest – pośrednictwo Mojżesza, pośred-
nictwo Chrystusa i pośrednictwo kapłana. 

1. Pośrednictwo Mojżesza 

Z dzisiejszego czytania wynika, że Mojżesz był w jakimś 
sensie pośrednikiem między Bogiem a narodem i narodem a 
Bogiem. Przemawiał bowiem w imieniu Boga do ludu, ale 
także przemawiał do Boga, a dokładniej – wstawiał się do 
Boga za ludem. „Zstąp na dół – mówił Bóg do Mojżesza – bo 
sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi 
egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im 
nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu, i 
oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary” (Wj 32, 7-8). 
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Mojżesz przyjmował Boże Słowo, upominał lud w imieniu 
Boga, ale także – gdy Bóg zapowiadał karę – prosił w imieniu 
ludu o jej uchylenie. „Odwróć zapalczywość Twego gniewu i 
zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud”(Wj32, 12b). 

Bóg dał się ubłagać. Wstawiennictwo Mojżesza okazało 
się skuteczne. Swoim działaniem pośredniczącym Mojżesz 
zapowiadał o wiele doskonalsze pośrednictwo przyszłego 
Mesjasza. 

2. Pośrednictwo Chrystusa 

Chrystus – jak stwierdza autor Listu do Hebrajczyków – 
Jest pośrednikiem Nowego Przymierza” (Hbr 9, 15), po-
średnikiem między Bogiem i ludźmi. Jego pośrednictwo jest 
doskonałe i jedyne. Dlaczego? Gdyż jest On Bogiem i czło-
wiekiem. Jest pełnym Bogiem i pełnym człowiekiem. Jest 
Bogiem i człowiekiem wobec ludzi i człowiekiem i Bogiem 
wobec Boga. Zatem mówi i działa w imieniu Boga, sam bę-
dąc Bogiem. Dziś w Ewangelii mówił: „Przyszedłem w imie-
niu Ojca Mego, a nie przyjęliście Mnie” (J 5, 43). A na wczo-
rajszej liturgii mówił: „Syn nie mógłby niczego czynić sam 
od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego” (J 5, 19) „...nie 
szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie 
posłał” (J 5, 30). A więc Syn Boży mówi i działa jako Bóg 
względem człowieka – przez to samo niesie mu zbawienie, 
stwarza przez Ducha Świętego we wnętrzu człowieka nową 
rzeczywistość życia Bożego. 

Ale Syn Boży także reprezentuje nas, ludzi, wobec Ojca. 
My przez Niego zanosimy do Boga nasze modlitwy. On nas 
przyłączamy do swoich aktów kultycznych. Wstawia się za 
nami. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 
34) – wołał na krzyżu. „Ojcze spraw, aby stanowili jedno” (J 
17, 20-21) – modlił się za Kościół. W liturgii ofiary eucha-
rystycznej przyłącza nas do swojej ofiary. Gdy stoimy przy 
ołtarzu,  to  jakby  słyszymy  Jego  głos.  „Ojcze,  oto  Twoje 
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dzieci, które nabyłem dla Ciebie moją krwią, za które dałem 
się przybić do krzyża. Przyjmij je ze Mną. Umocnij siłą Du-
cha, by poszły w moje ślady, by potrafiły zło dobrem zwy-
ciężać, by służyły ubogim i strapionym, by wypełniały Twoją 
wolę, tak jak Ja wypełniałem”. 

3. Pośrednictwo kapłana 

Czy można mówić o pośrednictwie kapłana w Kościele?, 
czy to nie jest jakaś uzurpacja? Można mówić. Przecież jedno 
z łacińskich słów na oznaczenie kapłana to słowo pontifex, 
czyli ten, kto buduje mosty. Właśnie kapłan buduje mosty 
między ludźmi i Bogiem, ale w jakimś sensie jest także mo-
stem między Bogiem a ludźmi. To pośrednictwo jest za-
kotwiczone w pośrednictwie kapłańskim Chrystusa. Stąd ro-
zumiemy je jako uczestniczenie w jedynym pośrednictwie 
Chrystusa. W słowniku teologii biblijnej czytamy: „Chrystus 
– Głowa nowego Izraela – sprawuje swoje pośrednictwo ra-
zem ze swym Ciałem i przez nie zarazem” (Słownik teologii 
biblijnej, Warszawa 1973, s. 738). 

Pośrednictwo kapłana, zakorzenione w pośrednictwie 
Chrystusa, jest jakby „dwukierunkowe”. 

a) Kapłan z jednej strony reprezentuje lud chrześcijański 
wobec Boga. W imieniu ludzi i za lud składa Bogu ofiarę. W 
imieniu ludzi i za ludzi zanosi publiczne modlitwy. Zanosi je 
przede wszystkim we Mszy świętej (modlitwa dnia, nad da-
rami, po Komunii świętej). 

b) Kapłan w jakimś sensie występuje także w imieniu Bo-
ga i w imieniu Chrystusa wobec ludzi. Św. Paweł jasno wy-
znaje: „Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłan-
nictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napo-
mnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” 
(2 Kor 5,20). 

W dokumentach Kościoła czytamy, że kapłan sprawuje 
święte obrzędy sakramentów in persona Christi. A więc za-
chodzi  tu  jakaś reprezentacja Boga,  reprezentacja Chrystusa 
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wobec ludzi. Jeśli tak jest, to jakże szczególna, ważna i 

wzniosła, i bardzo odpowiedzialna jest nasza funkcja – nasze 

posłannictwo. W tym wymiarze, w tym względzie nie ma ona 

sobie równego. 
Te słowa przypomnienia kierujemy dziś w szczególny 

sposób do naszych drogich neomistów na progu ich kapłań-
skiego życia. Drodzy Bracia Neoprezbiterzy! Jakże wielką 
misję otrzymaliście w darze święceń kapłańskich. Zostaliście 
właczeni w misję Chrystusa – pośrednika między Bogiem a 
ludźmi. Ta misja przynosi Bogu uwielbienie i chwałę, a lu-
dziom daje moc zbawienia, niesie wyzwolenie z grzechów i 
siłę do czynienia dobra. Wiedzą o tym nawet prości ludzie, 
ale ludzie wierzący. 

Na terenach Związku Radzieckiego przygotowuje się do 
wymarszu na front I Armia Wojska Polskiego. Wśród żołnie-
rzy jest ksiądz kapelan – ks. Fedorowicz, późniejszy pro-
boszcz z Lasek pod Warszawą. Kilka godzin przed wymar-
szem żołnierze ustawiają się w lesie w kolejce do spowiedzi. 
Stoją polscy żołnierze. Do kolejki dołącza dwóch żołnierzy 
rosyjskich, dwóch podporuczników, którzy prowadzili ćwi-
czenia. Gdy przychodzi kolej na pierwszego z nich, ksiądz 
pyta: Czy jesteś wierzący? – Nie wiem! Czy ty jesteś 
ochrzczony?– Nie wiem! – To dlaczego tu stoisz? Po co przy-
szedłeś? – Bo ty dajesz Bga – pada odpowiedź. Nie wiedział 
szczegółów, ale wiedział : „ty dajesz Boga”. 

Zakończenie 

Drodzy Księża Prymicjanci! Już zapewne zaczęliście „dawać 
Boga”, pośredniczyć w udzielaniu Bożego przebaczenia – 
jako spowiednicy. Macie już za sobą pierwsze prymicyjne 
Msze święte. Wasze kapłaństwo narodziło się w czasie 
szczególnego, intensywnego jednania ludzi z Bogiem, bo taki 
jest właśnie ten czas przygotowania do świąt paschalnych, i 
czas nawracania i jednania ludzi z Bogiem. 
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Życzymy wam, by wasza kapłańska gorliwość nie ;prze-
kwitła, by Pan pozwolił wam dobrze się zmęczyć dla Króle-

stwa Bożego, by Pan zachował was od zła wszelkiego i uczy-
nił wasze kapłaństwo pasją waszego życia. Amen 

 

 

W wierności Bogu i Kościołowi 

aż do końca 

Dzień Matki, Piątek po 7 niedzieli zwykłej, 26 maja 1989 r. 
Syr 6, 5-17; Mk 10, 1-12 

Wstęp 

Nie wybraliśmy specjalnych czytań biblijnych na dzisiej-

szą Eucharystię prymicyjną. Bóg przemówił do nas poprzez 

teksty, które Kościół wyznaczył na dzisiejszy dzień. Mimo że 

we fragmencie Ewangelii dziś czytanej jest mowa o niero-

zerwalności małżeństwa, to jednak jest w tym tekście także 

ważne pouczenie dla nas – dla was, drodzy neoprezbiterzy – 

dla was, na pożegnanie tego domu, tej wspólnoty, której czę-

ściąbyliście przez 6 lat. 

1. Wierność małżeńska i wierność kapłańska  

Oto Pan Jezus dziś przypomniał, ze ta co zawiązuje się 

przed Bogiem, to, co Bóg wiąże, łączy, tego człowiek nie 

może rozdzielać: „Co Bóg złączył, fego człowiek niech nie 

rozdziela” (Mk 10, 9). Odnosi się to w pierwszej kolejności 

do małżeństwa. Dwoje ludzi złączonych przed Bogiem wę-

złem sakramentu małżeństwa winno wytrwać w tym związku 

aż do śmierci. Tej decyzji nie można odwołać. 
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Te same zasady dotyczą drugiego sakramentu społecznego 
w Kościele, jakim jest sakrament kapłaństwa. Kto raz się 
zaślubił Bogu i Kościołowi przez przyjęcie tego sakramentu, 
ten aż do śmierci winien w tym świętym przymierzu z Bo-
giem i Kościołem wytrwać. Tej decyzji też nie można od-
wołać. A więc zarówno sakrament małżeństwa, jak i sakra-
ment kapłaństwa są tymi sakramentami, które nakładają na 
nas obowiązek wierności: w małżeństwie – wierności do-
zgonnej współmałżonkowi w perspektywie wierności Bogu; 
w kapłaństwie – wierności Bogu i Kościołowi, wierności aż 
do końca: „Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci wieniec ży-
cia” (Ap 2, 10); „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” 
(Mk l, 13). Takie jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii. 

2. Natura wierności kapłańskiej 

Czym jest w ogóle wierność?; czym jest wierność kapłań-
ska? Mówimy o wierności komuś lub czemuś. W ścisłym 
sensie wierność spełnia się tylko w relacji do kogoś, do oso-
by, a nie do rzeczy. Wierność przeżywamy zatem w stosunku 
do Boga i człowieka. Wierność dla kogoś to tyle, co bycie dla 
tej osoby, to życie według woli tej osoby, to zaangażowanie 
w jej życie, to tworzenie dobra dla tej osoby. 

A czym jest wierność kapłańska, ta wierność nam zadana 
w czasie święceń? Wierność kapłańska jest podobna do każ-
dej innej wierności ludzkiej. Ma jednak swoją własną specy-
fikę. Wyraża się ona w dwóch charakterystycznych rysach: 

a) Główny partner naszej wierności nie jest osobą wi-
dzialną, nie jest dany nam tak jak każdy inny człowiek. To 
sprawia, że wierność kapłana może być trudniejsza, bo musi 
łączyć się z wiarą i całym życiem religijnym. Tego, któremu 
ślubujemy wierność, dosięgamy wiarą, modlitwą, miłością 
wewnętrzną. Dlatego też ten, kto wytraca w swoim kapłań-
skim życiu żywą wiarę, modlitwę, miłość wewnętrzną do 
Boga, ten zwykle przestaje być wiernym. 
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b) Drugi rys wierności kapłańskiej to pewność, że Partner 
naszej wierności nigdy nie zdradza. To ludzie bywają nie-
wierni w przyjaźni, w miłości. Bóg wobec każdego z nas jest 
wierny. Tu nas zawód nie może spotkać. 

Wierność kapłana jest także – jak powiedzieliśmy – wier-
nością Kościołowi, wspólnocie, której przewodzi biskup 
Rzymu połączony węzłem jedności z biskupami Kościołów 
lokalnych. Tę wierność ślubujemy, gdy w czasie święceń 
wkładamy nasze dłonie w dłonie biskupa i mówimy: „przy-
rzekam”. Ta wierność jest też ważna, mimo że przez niektó-
rych tu i ówdzie jest kwestionowana. 

Wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi jest przez nas 
podejmowana jako zobowiązanie, a więc jest nam zadana. 
Nie jest zatem czymś gotowym. Nie jest czymś, co raz się 
zdobędzie i posiada na całe życie. Przeciwnie, wierność, tak 
jak miłość, nadzieja, wiara, winna być każdego dnia po-
twierdzana, budowana, odnawiana. Na wierność trzeba pra-
cować całe życie. Taki jest właśnie język wierności. Oto je-
stem, Panie! Mów, Panie, bo słucha Twój sługa. Oto ja, sługa 
Pański, niech mi się stanie według Twego Słowa. Panie, Ty 
masz Słowa Życia wiecznego. Oto idę, abym pełnił wolę 
Twoją, Panie. 

3. Czynniki ułatwiające zachowanie wierności 

Jakie czynniki pomagają nam w dochowaniu wierności 
kapłańskiej? Wymieńmy tylko niektóre. Niech to będą wska-
zania na pożegnanie was, Drodzy Bracia Neoprezbiterzy! 

a) Postawa pokory. 

Człowiek starający się o wierność mówi: Panie, potrzebuję 
Twojej łaski, Twojej pomocy. Wierność jest odkryciem warto-
ści drugiej osoby, wartości Boga i Kościoła. 

Bracia Neoprezbiterzy! Nie wywyższajcie się nad innych. 
Nie uważajcie, że wszystko najlepiej wiecie, że wszystko najle-
piej robicie. Dajcie się innym jeszcze prowadzić, ale nie grzesz- 
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nikom. Człowiek całe życie musi się uczyć. Będziecie wy-
chowawcami innych. Ale dobry wychowawca przyjmuje 
uwagi. 

Wierność jest uznaniem wartości w drugiej osobie. Ko-
chajcie nie tylko Boga, ale kochajcie Kościół. Żeby kochać 
Kościół i być mu wiernym, trzeba mieć sporo pokory. „Insty-
tucjo Boża, tajemnico wiary, łodzi i podróżniku – któż z nas 
nie otrzymał od Ciebie więcej, niż kiedykolwiek będzie Ci 
mógł oddać” – napisał przyjaciel Jana Pawła II – Andrzej 
Frossard. Jesteśmy niewypłacalnymi dłużnikami Kościoła. 

b) Postawa modlitwy wyrastającej z głębokiej wiary. 

Partnerzy wierności chcą być razem. Tak jest w dobrych 
małżeństwach, tak jest w dobrych przyjaźniach. Ludzi sobie 
bliskich ciągnie do siebie. 

Nasze „razem” z Bogiem – to modlitwa. Jeżeli cię będzie 
męczył kościół parafialny, jeżeli będziesz szybko z niego 
uciekał, jeżeli nie będziesz się wpatrywał w tabernakulum, 
omijał konfesjonał, to będziesz na drodze do zamierania 
wierności, czyli na drodze do zdrady, czyli na drodze do two-
jego nieszczęścia i nieszczęścia innych. 

4. Postawa radości – pogodnego usposobienia 

Partnerzy wierni sobie cieszą się sobą. Jeśli twoje bycie z 
Bogiem będzie radością twego życia, jeśli Ewangelia, którą 
będziesz głosił, będzie radością twego serca, to tej radości nie 
zatrzymasz dla siebie. Będzie ona z ciebie promieniować. 
Apostoł nie przestaje nas wzywać: „Bracia, radujcie się zaw-
sze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się” (Flp 4, 4). 

Takim radosnym kapłanem był patron dnia dzisiejszego, 
św. Filip Nereusz, założyciel filipinów (1515-1595). 

5. Postawa wyrzeczenia i ofiary 

Wierność wymaga ofiar i wyrzeczeń. Ileż tych ofiar i wyrze-

czeń   wymaga   niekiedy  wierność  w  małżeństwie.   Wierność 
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w kapłaństwie wcale nie jest tańsza. Chrystus to pokazał w 
swoim życiu. Ujawniło się to także w życiu Jego wielkich na-
śladowców. Wierność kosztuje. Trzeba hartu ducha, żeby ją 
zachować. Nie daj się więc sprzedać, nie daj się zastraszyć, nie 
daj się zniechęcić, nie szukaj taniej popularności przez pracę 
na pokaz, przez zaniechanie stawiania wymagań drugim, przez 
przemilczanie niektórych trudnych prawd ewangelicznych. 

Słyszałeś, jak to niektórzy księża „kupczyli” Chrystusem 
w czasie minionym. Wierni kapłani szli do więzień, wyta-
czano im fałszywe procesy, oskarżano. A zdrajcy wartości 
ewangelicznych, noszący sutanny, szli na wolność, otrzy-
mywali przywileje, ordery, zapomogi pieniężne. Których na-
ród dziś wspomina i czci? Tych wiernych Bogu i tych wier-
nych Kościołowi. Taka właśnie jest nagroda za wierność! 

6. Postawa przyjaźni z Matką Chrystusa 

Dzisiaj w Dzień Matki chcę ci to powiedzieć. Masz dobrą 
Matkę. Patrzyła na Ciebie z przejęciem, jak leżałeś krzyżem 
w katedrze w czasie świeceń. Klęczałeś przed nią, gdy sze-
dłeś do ołtarza złożyć Bogu pierwszą ofiarę Mszy świętej. 
Widziałeś jej drżące ręce i słyszałeś jej łamiący się głos. Było 
to dla niej nadzwyczajne przeżycie: błogosławić księdza, 
syna. A potem ty z kolei włożyłeś na nią swe ręce. Ucałowa-
łeś dłonie i twarz. Złożyłeś podziękowanie za życie, za wy-
chowanie i udzieliłeś jej prymicyjnego błogosławieństwa. 
Pamiętaj! Będzie cię wspierać najgorliwiej na drogach twego 
kapłańskiego życia. Będzie z tobą duchowo najbliżej ze 
wszystkich ludzi. Zapamiętaj jej słowa. Staraj się pamiętać, 
co będzie ci najczęściej mówić, gdy będziesz wyjeżdżał z 
domu po każdych odwiedzinach, bo ona będzie tu, na ziemi z 
tobą do czasu. Pamiętaj, jej też nie można zawieść przez 
kiepskie życie w kapłaństwie. Ona się będzie cieszyć, gdy 
będziesz wiernym kapłanem. 

Słyszałeś  zapewne już wiele o matkach kapłanów. Ileż 
było  w  ich  życiu  poświęcenia,  odwagi,  a  nawet i bohater- 
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stwa. Dla przykładu przytoczmy tu szczegół z życia matki ks. 

Hieronima Kajsiewicza, współzałożyciela zmartwychwstańców 

w XIX stuleciu. Wspomina o matce jego siostra Monika. 

Wspomnienia te są przechowywane w Archiwum Zgromadzenia 

Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie. Oto fragment tych 

wspomnień: 

„W jakiś czas po odjeździe brata zaczęły się z Kowna prze-

ciągać ogromne masy wojska rosyjskiego po naszym trakcie i 

prawie codziennie odrywały się oddziały, które napadały dom 

nasz dla rabunku. Pierwsze wejście było straszliwe. Kozaki doń-

skie, chłopy olbrzymie z pikami, rozpite i rozpasane, rzucały się 

wściekle na wszystko (...) Rąbano meble, fortepian, obrazy w 

kawałki, tumany pierza zaciemniały światło, bo wszystką po-

ściel rozpruto i wysypano. 

Jeden zbir zamierzył się znieważyć krucyfiks. Matka nasza 

lotem strzały rzuciła się za krzyżem i skryła go pod płaszczyk. 

«Oddaj, bo zabiję» – krzyczał Moskal. Matka stała niewzru-

szona... pamiętam, że wtenczas krew w żyłach moich zamarła – 

w końcu upadłam na kolana przed tym okrutnikiem, żeby nie 

zabijał matki. On, rozbestwiony, wcale na mnie nie zważał – i 

kiedy groźniej nacierał na matkę, rzekła do niego spokojnie: 

«Zabij, jeśli chcesz, ale dopóki żyję, nie pozwolę znieważyć 

Boga naszego» (...) i o cudo, zwierz ten okrutny na słowa te 

zmiękł i odstąpił. Pan Bóg widać nagrodził odwagę chrześcijań-

ską naszej matki” (z artykułu: Ewa Babuchowska, Pani Matka, 

„Gość Niedzielny” 1989 nr 21). Takie bywały matki kapłanów. 

Drodzy bracia! Wszystko to, co było najlepsze w matkach 

kapłanów, także to całe dobro obecne w matkach naszych, jest 

skumulowane w Matce Najwyższego Kapłana, w Matce Tego, 

który nas powołał. Do tej Matki jutro pojedziemy. On tej Matki 

nie zatrzymał dla Siebie, ale dał Ją wszystkim swoim uczniom: 

w pierwszej kolejności dał Ją nam, kapłanom, których nazwał 

swoimi przyjaciółmi. My bowiem szczególnie tej Matki potrze-

bujemy, gdyż nie mamy własnych rodzin. Potrzebujemy tej 

Matki, która nam nigdy nie umrze, która będzie nas wspomagać 

w każdy czas. 
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Zakończenie 

Drodzy Bracia Neoprezbiterzy! Tej Matki nie wolno wam 

zagubić. Ona niech będzie wam światłem i wzorem w byciu 

wiernym Bogu i Kościołowi. Ona niech będzie także strażniczką 

i wspomożycielką waszej wierności aż do końca. Amen. 

Misja kapłana otrzymana od Chrystusa 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja 1990 r.  

Dz 1, 1-11 ;Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20 

Wstęp 

Dobrze się złożyło, że na dzisiejszej Eucharystii prymicyjnej 

akurat takie słowa Chrystusa zostały tu wypowiedziane. Chry-

stus kieruje je dziś w szczególny sposób do tych, których wy-

kreował na swoich kapłanów, do tych, których z tego domu 

posyła na swoje żniwo: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie na-

rody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Uczcie się zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 

28, 18-20). W słowach tych zawarte są dwa zlecenia: nauczanie 

i uświęcanie. Rozważmy pokrótce te dwa zadania. 

1. Misja nauczania 

„Idźcie i nauczajcie”. Słowo „nauczajcie” w tym kontekście 

ma szersze znaczenie, aniżeli w naszym codziennym języku. 

Przed 20  laty  w  tym  domu  ks. prof. Michał Czajkowski 

na wykładach  z  biblistyki  zwrócił  nam uwagę, że  słowo  

„nauczajcie” znaczy tu  „czyńcie moimi uczniami”.  A  więc  nie 
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chodzi tu tylko o sam przekaz prawdy, o nauczanie słowne, 
ale także chodzi tu o świadectwo, świadectwo dawane tej 
prawdzie nauczanej. Wtedy tylko można skutecznie czynić 
ludzi uczniami Chrystusa, gdy o prawdzie głoszonej daje się 
świadectwo. A więc jest to nauczanie świadczące. Stąd Chry-
stus nazywał swoich uczniów świadkami: „Będziecie mi 
świadkami”; „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w 
całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi” (Dz l, 8). Bę-
dziecie dawać świadectwo o wyższych wartościach. Będzie-
cie mówić ludziom o niebie, gdzie odszedł wasz Zbawiciel, 
by wam przygotować miejsce. Będziecie uczyć, że to, co 
najważniejsze, jest dla naszych oczu ziemskich niewidzialne. 
W tej siejbie nie może was nic przestraszyć! Mocą waszą 
będzie sam Duch Święty. 

2. Misja uświęcania 

Drugie zlecenie, kierowane do uczniów przed Wniebo-
wstąpieniem, dotyczyło udzielania mocy Bożej. Chrystus 
wymienił tu pierwszy, najważniejszy Sakrament, Sakrament 
Chrztu. Ale wiemy, że przekazał więcej świętych znaków, 
które zwiastują Bożą obecność i Boże działanie. Sprawowa-
nie sakramentów świętych, szczególnie Eucharystii, będzie 
waszym powszednim chlebem. O czym trzeba pamiętać w 
wypełnianiu tych zadań? 

a) Przede wszystkim o tym, że On jest z nami: „Jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 
20). Bracia, nie zapominajcie, komu będziecie służyć. Kto 
będzie z wami, kto wam będzie udzielał mocy. Najpierw sami 
doświadczycie tego Jestćm z wami”. On jest przez moc Du-
cha Świętego, którego będzie posyłał.  Nie zapominaj wzy-
wać Ducha  Świętego,  gdy  będziesz  miał głosić homilię, 
gdy  będziesz  miał zasiąść w konfesjonale,  gdy  pójdziesz 
do  dzieci,  gdy pójdziesz do kancelarii załatwiać sprawy. 
„Jestem z wami”. 
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Niech wam się także uda drugich przekonywać o tym, że 
Chrystus żyje, jest naprawdę z tymi, którzy w Niego wierzą. 
Ten fakt, że On jest z nami, ma być niewyczerpanym źródłem 
naszej radości. Tyleż było tej radości w Kościele pierwotnym. 
Przypominamy to sobie w czasie paschalnym. Niech co-
dzienne doświadczanie obecności Pana będzie dla was źró-
dłem szczególnej radości. 

b) Kapłan winien troszczyć się, aby być dobrym litur-
giem, aby święte czynności sprawować z namaszczeniem. 
Kapłana winno „ciągnąć” do czynności liturgicznych, do „sy-
tuacji”, w których działa in persona Christi. Trzeba w tym 
względzie ciągle odnawiać swoją gorliwość, bo zniechęcenie, 
rutyna, otrzaskanie będą waszym ciągłym zagrożeniem. 

W niedawnej rozmowie z dobrze znanym mi księdzem 
proboszczem zapytałem go, co mam powiedzieć księżom 
neoprezbiterom na ich prymicjach w Seminarium. Zastanowił 
się i po chwili wyszczególnił trzy sprawy: 

1. By młodzi księża chcieli pracować, by garnęli się do 
pracy, by zależało im na Bożej sprawie. 

2. By nie byli minimalistami – tylko tyle, ile każą, a nawet 
mniej, i reszta to życie prywatne. Ksiądz nie jest osobą pry-
watną. Jest kimś, kto dzień i noc jest w jakimś sensie na służ-
bie i na dyżurze. 

3. Żeby nie uważać się za wszystko wiedzącego. Opusz-
czacie nasz dom jako magistrowie teologii. Idziecie ze świeżą 
wiedzą, ale pamiętajcie, każdy ksiądz ze stażem parafialnym 
będzie bogatszy od was o doświadczenie, które już nabył w 
pracy duszpasterskiej. Tego nie dało się was nauczyć w Se-
minarium. Dlatego chciejcie się dalej uczyć. Idźcie nauczać 
drugich, ale także idźcie się jeszcze uczyć. 

Zakończenie 

Oto wybija  godzina  rozesłania,  odejścia  z  tego  domu, 
w którym byliście 6 lat. Jak was tu pożegnamy na tej Eucha-

rystii?   Żegnamy  was  z  wdzięcznością  za  to,  że  byliście. 
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Dziękujemy wam za wspólne bycie z nami w tym domu, za 
wspólne modlitwy i trudy. Przepraszamy was za to, co było 
naszą winą. Nie odchodźcie stąd urażeni czy z pretensjami. 
Może nie wszystko się tu wam podobało. Ale na pewno na 
wiele spraw za kilka lat inaczej popatrzycie. Życzymy, aby 
wam było dobrze w służbie Chrystusowi. Idźcie w pogodzie 
ducha. Nie gaście nigdy optymizmu. Cieszcie się całe życie, 
że jesteście kapłanami. Wracajcie tu! Ta uczelnia pozostanie 
zawsze dla was „Alma Mater” — Matką Karmicielką. Tu was 
karmiono prawdą i miłością. Odwiedzajcie tę Matkę. Szczęść 
Boże na trud kapłańskiego życia! 

Nagroda za oddanie wszystkiego 

Wtorek po 7 niedzieli zwykłej, 28 maja 1991 r.  
Syr 35, 1-12; Mk 10, 28-31 

Wstęp 

Na dzisiejszą Eucharystię prymicyjną nie potrzebujemy 
\vyszukiwac specjalnych słów Chrystusa. Tak nam bardzo 
pasują te słowa Pana, które odczytuje dziś Kościół w liturgii. 
Słowa te to dwie wypowiedzi: człowieka i Boga – Piotra i 
Chrystusa. Słowa te zostały tu przed chwilą obwieszczone. 
Składa się na nie wypowiedź Piotra i odpowiedź Chrystusa. 
Pochylmy się nad tymi słowami. 

1. Wypowiedź Piotra 

„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą” (Mk 
10, 28). Piotr stwierdza tu dwa fakty: to, że uczniowie wy-

brani opuścili wszystko oraz to, że poszli za Jezusem. 
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a) „Oto my opuściliśmy wszystko”. Drodzy Księża Prymi-
cjanci! Od pierwszych chwil pobytu w tym domu mówiono 
wam, że z powołaniem łączy się rezygnacja. Żeby pójść za 
Jezusem do kapłaństwa, trzeba opuścić, i to opuścić wiele 
opuścić wszystko.  Trzeba zostawić grzech, zostawić złe 
przywiązanie. Chrystus jest „zazdrosny” o swoją sprawę Ka-
że opuścić wszystko. Piotr wyznał, że opuścili wszystko. 
Chrystus nie zaprzeczył temu, to znaczy, iż uznał, że Piotr 
wyznaje prawdę. Zostawiając wszystko, uczniowie idą za 
Tym, który ich wybrał. To samo ma się stać z nami. 

b) „Iposzliśmy za Tobą”. Wielu chodziło za Chrystusem, 
ale nie wszyscy dla Niego opuścili wszystko. Ci tylko, którzy 
opuścili wszystko, mogli się nazwać uczniami Pana, gdyż 
Pan wyraźnie mówił: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie 
za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38). 

W obliczu wyznania Piotra pytamy się samych siebie, na 
ile opuściliśmy wszystko dla Chrystusa i jak zatem wyglądać 
będzie nasza droga za Panem? 

Chrystus nie chce połowiczności. Żąda nas całych do swo-
jej służby. Totus tuus. „Nie mogę się zatrzymać w połowie 
drogi” – mówi jeden z bohaterów sztuki Brat naszego Boga. 
Trzeba sobie uświadamiać ciągle, iż to opuszczenie dla Chry-
stusa wszystkiego musi się dokonywać stale, musi być wciąż 
na nowo potwierdzane, przez całe życie: „Uczyniwszy na 
wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę”. 

2. Odpowiedź Chrystusa na stwierdzenie Piotra 

„Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i Ewan-
gelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, 
domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześlado-
wań, a życia wiecznego w czasie przyszłym” (Mk 10, 28-30). 
A więc nagroda za opuszczenie wszystkiego dla Chrystusa 
jest  duża.  Jest  to  nagroda  podwójna:  doczesna  i  wieczna. 
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Wiecznej nagrody nie można tu na ziemi doświadczyć. Trze-
ba na nią poczekać. A jak jednak jest z tą nagrodą doczesną, 
nagrodą, którą tu na ziemi widać?, gdzie jest i co to jest owo 
„stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr”? 

Drodzy bracia! Te domy, bracia, siostry, matki, pola – to 
nasze przeświadczenie, że jesteśmy dla wszystkich, że staje-
my się wolni od przywiązań materialnych – to nagroda do-
czesna, widzialna, to nasza wewnętrzna radość, radość, że 
znaleźliśmy skarb, który rodzi się z wyrzeczenia, z rezygna-
cji, z krzyża, że odkryliśmy drogocenną perłę. „To wam po-
wiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna” (J 15, 11). Owo „stokroć więcej” to Pawłowe 
przekonanie: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus” (Ga 2, 20); „Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia” (Flp 4, 13). 

Takie dary otrzymuje się za cenę naszego pełnego oddania 
się Chrystusowi. Bracia Neoprezbiterzy! Im bardziej bę-
dziecie zostawiać wszystko z powodu Chrystusa i Jego 
Ewangelii, tym będziecie duchowo bogatsi, tym więcej przez 
Niego będziecie nagradzani. Miarą waszego szczęścia w ka-
płaństwie będzie stopień waszego opuszczenia wszystkiego 
dla Chrystusa. Im więcej opuścisz dla Chrystusa, tym bogat-
szy będziesz tu, na ziemi. 

Zakończenie 

Drodzy Bracia Neoprezbiterzy! Wyruszacie na Pańskie 
żniwo w określonym czasie historii Kościoła, świata, naszego 
Narodu i naszej Archidiecezji. Swoją posługą kapłańską za-
pełnicie wiele lat życia Kościoła, narodu i naszej Archi-
diecezji. Dziękujemy wam za pobyt w tym domu. Nie myśl-
cie nigdy źle o nim. Tu naprawdę mieszka Bóg. Tu naprawdę 
działa Boży Duch. My czasem psujemy robotę Duchowi 
Świętemu, ale On jest mocniejszy od nas. 

Życzymy, abyście nie opadli w gorliwości, abyście wy-
trwali. Życzymy dziś, abyście dla Chrystusa i Jego Ewangelii 
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opuszczali wiele, opuszczali wszystko! A to się równa życze-
niu, abyście w kapłaństwie odnaleźli prawdę, dobro i piękno: 
radość i szczęście! 

Powołani i posłani do jednoczenia 

Czwartek po 7 niedzieli wielkanocnej, 4 czerwca 1992 r.  

Dz 22, 30; 23, 6-11; J 17, 20-26 

Wstęp 

Zamknęła się już dla was księga seminaryjnego życia. By-
ła pisana przez każdego z was przez 6 lat. Nie można już jej 
w niczym poprawić, bo życia nie można powtórzyć. Święce-
nia kapłańskie, które przyjęliście, zamknęły tę księgę. 

Oto zaczęliście pisać nową księgę, księgę życia kapłań-
skiego. Pisanie tej księgi potrwa aż do śmierci. Zaczęliście 
pisanie tej księgi od prymicji kapłańskich. Zaczynacie pisanie 
w czasie, w którym Kościół modli się o nowe wylanie Ducha 
Świętego. Zaczynacie pisanie tej księgi, gdy Kościół na świę-
tej liturgii wsłuchuje się w Modlitwę Arcykapłańską Chrystu-
sa. W tej modlitwie przewijają się jak refren słowa: „aby byli 
jedno. 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). Dla kogo tę jedność 
wypraszał? 

W tekście Modlitwy Arcykapłańskiej dają się wyróżnić 
dwa podmioty, dla których Chrystus prosił o jedność. Pod-
miot pierwszy to sami wybrani uczniowie. Podmiot drugi to 
ci  wszyscy,  którzy uwierzą w przepowiadanie uczniów: 
„Ojcze Święty,  nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,  którzy 
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dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie” (J 17, 20). Spójrzmy 
na te dwa kręgi uczniów Chrystusa, jako że te dwa kręgi 

Chrystus dziś przedstawia neoprezbiterom. 

1. Jedność wśród wybranych i posłanych 

Najpierw prośba Chrystusa dotyczyła zachowania jedności 
wśród Apostołów Chrystusa, a dzisiaj wśród nas – kapłanów i 
biskupów. O nią się Chrystus dalej modli i my się modlimy, 
ale jest ona także naszym wielkim zadaniem. To zadanie to 
budowanie jedności wśród powołanych. Można wyróżnić trzy 
kręgi tej jedności, która łączy nas – osoby powołane: 

a) Jedność z hierarchią kościelną, a więc jedność z bisku-
pem Rzymu, z Ojcem Świętym i swoim biskupem diecezjal-
nym. Kapłan otrzymuje święcenia z rąk biskupa. Decyduje 
się na kapłaństwo w jedności z biskupem. Ileż nieszczęścia 
powodują odejścia od jedności z hierarchią. Wymieńmy tu 
chociażby casus arcybiskupa Lefebvre’a, czy głośny ostatnio 
casus niemieckiego teologa Drewermanna. 

b) Jedność z prezbiterium, jedność w gronie kapłanów. 
Jakże ta jedność jest ważna. Kapłan, który unika drugich 
księży, który opuszcza spotkania kursowe, który nie odwie-
dza kolegów kapłanów, zwykle wchodzi na bardzo niebez-
pieczną drogę. Bracia, pamiętajcie na całe kapłaństwo: szu-
kajcie sobie przyjaciół w gronie kapłanów. Budujcie mosty z 
kolegami, którzy się gubią. 

c) Jedność z owczarnią, jedność z wiernymi. Pasterz nie 
może być skłócony ze swoją owczarnią. Kapłan nie może 
zamykać się przed człowiekiem – jak mówił wam w katedrze 
Ksiądz Kardynał – na waszych święceniach. 

Bracia! Piszcie księgę kapłańskiego życia z ludem wier-
nym. Nie lekceważcie nikogo. 

W 1947 roku miał miejsce w Lublinie imponujący ingres 
nowego biskupa ks. Stefana Wyszyńskiego. Od gmachu 
KUL-u  do  Katedry  lubelskiej  przeszła  wielka  procesja.  
W  czasie  obiadu  biskup  Wyszyński  powiedział  do księży: 
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„Bracia, widzieliście te tłumy. Dopóki ludzie będą z nami, a my 

z nimi – będziemy zwyciężać. Naszą siłą jest wierzący lud. On 

nas karmi. On nas broni. On za nas się modli. Zachowujmy z 

nim jedność”. 

2. Jedność wśród tych, którzy uwierzą 

Drugi podmiot, dla którego Chrystus prosił o jedność, to 

owczarnia Chrystusowa: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za ty-

mi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie” (J 17,20). 

Bracia, jesteśmy od jednoczenia, a nie od dzielenia i po-

różniania. Wezwał nas Pan, byśmy jednoczyli ludzi przez gło-

szenie Bożego Słowa, poprzez sprawowanie świętej liturgii, 

poprzez uczenie ludzi dobrej modlitwy. Szatan dzieli, kapłan 

scala. Świeccy przywódcy próbowali jednoczyć ludzi siłą, 

przemocą, strachem, kłamstwem. Taka jedność spoczywa na 

bardzo lichym fundamencie, stoi na glinianych nogach. Tę jed-

ność, o którą prosił Chrystus, o którą i my chcemy się modlić i 

którą chcemy budować – ta jedność jest dana przez Ducha Świę-

tego. Duch Święty jest dawcą i sprawcą jedności. 

Naszym wysiłkom w budowaniu jedności między nami ka-

płanami i wśród ludzi ma towarzyszyć modlitwa do Ducha 

Świętego. Duch Święty jest sprawcą i dawcą jedności. Mówimy 

do Ducha Świętego: „Tyś bowiem różne narody zjednoczył w 

jedność wiary”. O tę moc Ducha trzeba nam prosić, – moc, która 

nas oświeca i ogrzewa. 

Zakończenie – życzenia 

Drodzy Bracia Neoprezbiterzy! Nie zapominajcie nigdy o 

tym, że wasze kapłaństwo narodziło się w czasie wielkiej modli-

twy Kościoła o nowe wylanie Ducha Świętego. Pozostańcie w 

świadomości działania tego Ducha, działania w Kościele, dzia-

łania w was, działania w ludzie wam powierzonym. 
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słów? Cóż jeszcze wam powiedzieć na tych prymicjach; dziś 
– już na pożegnanie, bo opuszczacie ten dom, opuszczacie tę 
wspólnotę seminaryjną. Chcemy powiedzieć trzy słowa: gra-
tulujemy, dziękujemy i życzymy. 

Gratulujemy otrzymania powołania. Gratulujemy wam 
waszych rodziców, którzy was dobrze wychowali. Gratulu-
jemy łaski powołania. Gratulujemy wytrwania do kapłaństwa. 
Niektórzy koledzy się zagubili, zawrócili z drogi. Pamiętajcie 
o nich w modlitwach, aby byli dobrymi uczniami Chrystusa 
tam, gdzie teraz są. 

Chcemy wam podziękować, podziękować za wasze bycie 
z nami, za wszystkie chwile wspólnie przeżyte: chwile łatwe, 
radosne, ale i trudne, bo takie też były. Dziękujemy za dobro, 
które nam Bóg przekazał przez was. 

Życzymy wytrwania, wytrwania aż do końca! Idziecie do 
świata trudnego. Idziecie do nowej Polski. Idziecie do ludzi 
umęczonych, trochę zawiedzionych, niespokojnych. Pamię-
tajcie! Każdy czas dobry jest do głoszenia Ewangelii, każdy 
czas jest dobry do budowania jedności, każdy czas jest dobry 
do czynienia dobrze. 

Życzymy obfitych darów Ducha Świętego, abyście byli 
gorliwymi i radosnymi pasterzami, abyście wytrwali aż do 
końca. I o to modlimy się w tej Eucharystii. Niech Maryja, 
Oblubienica Ducha Świętego, będzie Matką waszego Ka-
płaństwa. Amen. 
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Kapłan głosicielem Ewangelii 

Czwartek po 2 niedzieli Adwentu, 9 grudnia 1993 r. 
Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15 (prymicje seminaryjne ks. Norberta Żura) 

Wstęp 

Na adwentowej drodze spotykamy dziś św. Jana Chrzci-
ciela, głównego proroka Adwentu. Będzie on nam towarzy-
szył w liturgii przez cały tydzień, aż do przyszłego czwartku 
włącznie. W jego duchu i stylu chcemy zdążać na spotkanie z 
Panem w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii znajdujemy wielką 
pochwałę św. Jana Chrzciciela, wypowiedzianą przez Chry-
stusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z 
niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 
11). Po tej pochwale przychodzi stwierdzenie: „Lecz naj-
mniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on!” (Mt 
11,11). 

Stajemy dzisiaj przed Janem razem z księdzem Prymi-
cjantem. Chcemy sobie uświadomić, że zadanie pełnione 
kiedyś przez Jana, jest dziś naszym zadaniem, jest zadaniem, 
które stoi przede wszystkim przed Prymicjantem. Jest to za-
danie głoszenia Ewangelii. 

Na przykładzie misji Janowej rozważmy, jaka jest pod-
stawowa treść i forma tego przepowiadania 

1. Podstawowa treść Janowego orędzia 

Co jest treścią przepowiadania św. Jana i jaka była forma 

tego przepowiadania? Było to nawoływanie do pokuty, do 
nawracania: „Przygotujcie drogę Panu – prostujcie ścieżki dla 
Niego” (Mt 3, 3). Orędzie pokuty, wezwanie do nawrócenia 
to  wielki  temat  także  twego  przepowiadania,  Księże Pry-
micjancie  Norbercie.  Trzeba  budzić  świadomość  grzechu! 
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Zachód dziś nie chce o tym słyszeć. Nawet wśród chrze-

ścijan lansuje się tezę, że świat jest bezgrzeszny! Mówi się, 

że poczucie grzechu jest chorobą psychiczną, jest neurozą. 

Oczywiście, nie chodzi o to, by uznawać grzech tam, gdzie 

go nie ma, ale też, żeby go nie zakrywać tam, gdzie jest. 

2. Forma przepowiadania 

W Janowej misji przygotowywania narodu wybranego na 
działalność Mesjasza ważna była nie tylko treść przepowia-
dania, ale i jego forma. Myśląc o misji kapłańskiej Księża 
Prymicjanta, zauważmy, że Janowa siejba Bożej Prawdy by-
ła: 

a) Pełna pokory. Jan niczego sobie nie przypisywał, ale ca-
łą chwałę i wielkość przypisywał Bogu. Księże Norbercie! 
Nie będzie wolno szukać siebie, trzeba będzie mówić nie po 
to, żeby pochwalili, ale mówić, żeby Chrystus wzrastał. 

b) Pełna odwagi. Nie zamykać oczu na zło. Nie wolno być 
tchórzem. Jan nie był trzciną kołyszącą się na wietrze! Był 
bezwzględny, gdy chodziło o prawdę. Gdy zobaczył, że He-
rod wziął za żonę żonę swego brata Filipa – Herodiadę, zde-
cydowanie zaprotestował: „Nie wolno ci mieć żony twego 
brata” (Mk 6, 18). Za to poszedł do więzienia, a potem oddał 
życie. Nie odwołał tego, co ogłosił. Wybrał śmierć, aniżeli 
zdradę prawdy. 

c) Pełna ascezy. „Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i 
pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i 
miód leśny” (Mt 3, 4). Jan obrał surowy, ascetyczny sposób 
życia i głoszenia prawdy. Księże Prymicjancie, ludzie czekają 
dziś na kapłanów skromnych, ubogich, wymagających dużo 
od siebie. Tacy bowiem skuteczniej, owocniej ewangelizują. 

Zakończenie 

Drogi Księże Prymicjancie! Na kanwie naszego rozważa-
nia formułujemy dla ciebie najlepsze  życzenia  na twoją dro- 
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gę kapłańskiego życia. Życzymy, abyś był dobrym głosicie-
lem Ewangelii, abyś Ewangelię głosił z wielką żarliwością, 
pokorą, odwagą i w postawie Janowej ascezy. Bóg, który cię 
powołał i posyła na żniwo Chrystusa, niech cię prowadzi w 
obfitym błogosławieństwie. Amen. 

Droga życia kapłańskiego 

Czwartek po 8 niedzieli zwykłej, 26 maja 1994 r.  

l P 2, 2-5. 9-12; Mk 10, 46-52 

Wstęp 

Na prymicje kapłańskie, na Eucharystię prymicyjną zwy-
kle nie wybieramy czytań biblijnych. Słowo Boże wyznaczo-
ne przez lekcjonarz mszalny przyjmujemy w tej uroczystej 
chwili jako przesłanie do nas wszystkich, a szczególnie dla 
księży prymicjantów, aplikując go do sytuacji, którą przeży-
wamy. 

Duch Święty przenikający Boże Słowo przychodzące dziś 
do nas odpowiada nam na trzy ważne pytania: kim jesteśmy?, 
dokąd pójdziemy? oraz -jak pójdziemy? 

1. Kim jesteśmy? 

Kim jesteście, drodzy nowo wyświęceni bracia? „Wy 
również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako du-
chowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składa-
nia duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chry-
stusa ... Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność 
przeznaczonym,  abyście  ogłaszali  dzieła  potęgi Tego, który 
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was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 
wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bo-
żym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, 
którzy miłosierdzia doznali” (l P 2, 5. 9-10). 

Powyższe słowa św. Piotra Apostoła odnoszą się do całe-
go Ludu Bożego Kościoła, ale w szczególny sposób kiero-
wane są dziś do kapłanów, do tych chrześcijan, którzy otrzy-
mują w święceniach szczególne znamię Ducha Świętego. 

Jesteście, bracia, królewskim kapłaństwem, plemieniem 
wybranym, jesteście wybrani na pasterzy Ludu Bożego. Sta-
jecie w Kościele jako siewcy Bożego Słowa, szafarze sakra-
mentów i pasterze, przewodnicy ludu wiernego. 

2. Dokąd pójdziemy? 

Wracamy do Ewangelii. Znajdujemy w niej Chrystusa w 
drodze. Jezus zmierza z Jerycha do Jerozolimy. Zmierza do 
miasta, w którym zakończy ziemską drogę życia. 

Życie Chrystusa, życie każdego człowieka jest drogą, któ-
ra na ziemi prowadzi od serca matki do grobu. Jest drogą w 
podwójnym znaczeniu: 

a) Drogą w sensie czasoprzestrzennym. Ciągle bowiem 
przybywa nam dni, tygodni, miesięcy i lat życia. Nie stoimy 
także tu, w tym świecie, w miejscu, ale poruszamy się w 
przestrzeni. Zmieniamy niejednokrotnie miejsce zamieszka-
nia czy miejsce pracy. 

b) Drogą w sensie duchowym. Życie jest drogą ku dosko-
nałości, ku świętości, jest drogą ku pełniejszemu poznawaniu 
i miłowaniu. W etyce mówimy często o potrzebie wzrastania 
w człowieczeństwie, w psychologii – o potrzebie rozwoju 
osobowości. 

W czym leży specyfika drogi życia naszych neoprezbite-
rów? Drodzy Bracia Neoprezbiterzy! Patrzymy na waszą 
drogę życia. Za wami już lata dzieciństwa, lata szkoły śred-
niej,  lata  pobytu  w Seminarium.  Minęliście  na tej drodze 
w  ostatnią  sobotę jakby wielkie miasto albo – można by  po- 
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wiedzieć – wjechaliście w nowy kraj, czy wsiedliście do no-
wego pojazdu. Ta nowość na waszej drodze życia – to ka-
płaństwo Chrystusowe. Od święceń zaczął się na pewno no-
wy etap drogi w waszym życiu. Pozornie niby nic się nie 
zmieniło. Ci sami rodzice, ten sam rodzinny dom. Ten sam 
proboszcz, ci sami przyjaciele. Te same albo podobne trud-
ności, problemy. A jednak jest to jakaś nowa jakość egzy-
stencjalna, sprawiona przez sakrament kapłaństwa. 

3. Jak pójdziemy? 

Jak pójdziecie w waszym kapłaństwie, drodzy Księża Ne-
prezbiterzy?, co was czeka na drodze? Wróćmy do drogi Chry-
stusa. Droga, którą idzie Chrystus, nie jest pusta. Jezus nie 
idzie sam. Towarzyszą mu uczniowie, żniwiarze. Na drodze 
spotyka różnych ludzi. Ewangelia dzisiejsza mówi o nie-
widomym Bartymeuszu, synu Tymeusza. Siedział przy drodze, 
bo nie chciał być sam, chciał być z ludźmi. Wiedząc, że Jezus 
przechodzi, woła o pomoc: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 
nade mną” (Mk 10, 47). Jezus przystaje i mówi: „Zawołajcie 
go”. Przywołują go, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, 
woła cię” (Mk 10, 49). Następuje spotkanie. Wymiana zdań i 
niewidomy doznaje łaski widzenia, o której marzył. 

Drodzy Bracia Neoprezbiterzy! Także droga waszego ka-
płańskiego życia nie będzie pusta. Poprowadzi was do ludzi i 
z ludźmi. Spotkacie ludzi proszących, spragnionych pomocy. 
Niektórych nie zechcą dopuścić do was. Co trzeba robić? Na 
wzór Chrystusa – trzeba zatrzymać się przed człowiekiem. 
Jezus przystanął. Trzeba przystanąć, trzeba usłyszeć i za-
trzymać się! To pierwszy wymóg – pierwsze wskazanie! Co 
dalej? Jezus rzekł: „Zawołajcie go”. A więc trzeba w dzieło 
czynienia dobra wciągać innych i wciągać ludzi szlachetnych. 
Tamci – współpracownicy Chrystusa – bardzo dobrze się 
spisali. Powiedzieli proszącemu: „Bądź dobrej myśli, wstań, 
woła cię” (Mk 10, 49). Niech tak samo będzie i na waszej 
drodze życia. 
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Zakończenie – życzenia 

Patrząc dziś na drogę Chrystusa, patrząc dziś Bracia Neo-
prezbiterzy, na waszą drogę życia, która została przyozdo-
biona kapłaństwem, chcemy wam włożyć wieniec wity z 
trzech słów: gratulacje, podziękowania i życzenia. 

– Gratulacje: Gratulujemy wam tego, co się dokonało w 
waszym życiu. Gratulujemy, że wytrwaliście, że nie za-
wróciliście z drogi powołania, mimo może tylu prób i trud-
ności, niewygód i braków. Gratulujemy wam łaski kapłań-
stwa. 

– Podziękowania: Gdy dzisiaj jesteście z nami może po raz 
ostatni w tej oto sytuacji liturgicznej, cała wspólnota se-
minaryjna przez moje usta składa wam słowa wdzięczności 
za to, że byliście z nami; za to, że dobrze było nam z wami. 
Dziękujemy za wspólne modlitwy, wspólnie przeżyte Msze 
święte i za wszelką życzliwość, za przykład modlitwy i po-
święcenia. 

– Życzenia: Wnikając w drogę Chrystusa do Jerozolimy, 
widząc was i nas wszystkich na tej drodze, składamy wam 
drodzy Bracia, nasze braterskie powinszowania. Życzenia, 
nasze układamy w wieniec: 

– Wytrwajcie na drodze  swego kapłaństwa. Bądźcie 
wierni do końca. Chrystus stał się posłuszny Ojcu aż do 
śmierci. Jego wierność nie była łatwa. Wasza wierność też 
będzie trudna. Siłą waszą będzie Ten, który was powołał. 

– Zatrzymujcie się przed człowiekiem, zwłaszcza tym w 
potrzebie. Nie tylko przed tym, który coś daje, który jest mi-
ły, ma coś do zaoferowania, ale przed tym, który czegoś po-
trzebuje. 

– Służcie Panu z weselem, z radością śpiewajcie mu pie-
śni. Bądźcie kapłanami radosnymi! Narodziliście się do ka-
płaństwa u kresu czasu paschalnego. Radość wielkanocną 
nieście w świat, a Pan i Jego Matka będą z wami. 
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W jedności z Bogiem i Kościołem 

Czwartek po 7 niedzieli wielkanocnej, l czerwca 1995 r.  

Dz 22, 30; 23, 6-11; J 17, 20-26 

Wstęp 

Tak się składa, że ostanie dni są dniami wielkich wyda-
rzeń: święcenia kapłańskie w ubiegłą sobotę, prymicje para-
fialne w ostatnią niedzielę, dzisiaj prymicje w Seminarium, a 
jutro prymicje Jasnogórskie. Aż się lękamy, żeby się nie 
przyzwyczaić do tych wydarzeń, żeby nie pomniejszać tego, 
co jest prawdziwie doniosłe. 

Drodzy Księża Neoprezbiterzy! Oto stanęliście w tej ka-
plicy, w tej wspólnocie, przy tym ołtarzu, jako kapłani. Jakaż 
wielka radość towarzyszy nam i wam. Witam was z wielką 
czcią i radością- po wielkim dniu święceń i prymicji w wa-
szych parafiach. 

Bogu Najwyższemu podziękujemy w tej Eucharystii za 
kapłaństwo, które otrzymaliście i będziemy prosić o moc 
Ducha Świętego na waszą drogę kapłańskiego życia. 

Niech się wznosi modlitwa nasza przed oblicze Pańskie 
jak woń kadzidła. 

1. Ewangelia jednoczenia 

Już wiemy, jakim orędziem żegna Chrystus swoich naj-
młodszych kapłanów z tego domu na drogę służby kapłań-
skiej. Już wiemy, z jaką misją odejdą dziś od tego semina-
ryjnego ołtarza. Jest to misja jednoczenia, misja budowania 
jedności. Jest to misja, którą podjął sam Chrystus jako Naj-
wyższy Kapłan. 

Ewangelista napisał o tej misji: „Jezus umarł, aby rozpro-
szone  dzieci  Boże  zgromadzić  w  jedno”  (J 11, 52).  Zaś  
w  Modlitwie  Arcykapłańskiej  prosił  Ojca:   „Aby  wszyscy 
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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, 21). 

Nie trzeba przypominać o wartości jedności, o jej potrze-
bie tu na ziemi: w Kościele i świecie. Raczej zapytajmy, 
gdzie i jak będziecie drodzy księża Neoprezbiterzy budować 
tę jedność. 

2. Sektory jedności 

Mówiąc o jedności, wskażmy na sektory, w których winna 
być zachowywana i pogłębiana: 

a) Jedność z Bogiem. 

Jest ona fundamentem każdej innej jedności. Jedność z 
Bogiem to jedność z prawdą Bożą, jedność z wolą Bożą. Tę 
jedność buduje się przez codzienną modlitwę, kontemplację, 
przez pilne rozważanie Słowa Bożego. 

Niech was nie porwie, drodzy Bracia, herezja czynu, dzia-
łania bez medytacji, bez codziennego osobistego kontaktu z 
Bogiem. Jedność z Bogiem to życie w łasce uświęcającej, to 
wypełnianie woli Bożej, zawartej w Jego Prawie. 

b) Jedność ze sobą. 

Jest to jedność z własnym sumieniem, z własnym przeko-
naniem. Jest to także jedność między prawdziwym myśle-
niem i słusznym wybieraniem, czyli jedność między rozu-
mem i wolą. Jeżeli wola nie idzie za dobrem poznanym przez 

rozum, to we wnętrze człowieka wkrada się rozbicie i to sta-
nowi o wewnętrznym dramacie człowieka. Trzeba zatem sca-
lać się wewnętrznie, zabiegać o to, by zmniejszał się ów dra-

mat wewnętrzny, o którym mówił św. Paweł: „Nie czynię 
bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie 
chcę” – (Rz 7, 19). 
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2. Jedność z drugim człowiekiem 

W sektorze tym można wyróżnić kilka kręgów zaprowa-
dzania jedności: 

a) Jedność z Kościołem hierarchicznym. 

Chodzi tu o zachowywanie jedności z biskupem Rzymu i z 
biskupem własnej diecezji, a także z całą wspólnotą Kościoła. 

Bracia, miłujcie Kościół, naszą Matkę. Jest on święty, ale i 
grzeszny. 

b) Jedność z braćmi w kapłaństwie. 

Zachowujcie jedność z kapłanami, zwłaszcza z probosz-
czem, kapłanami w parafii, w dekanacie, kapłanami roko-
wymi. Kto się wyłamuje z rodziny kapłańskiej i szuka sobie 
towarzystwa i przyjaciół w kręgach osób świeckich, ten nie-
jednokrotnie może się zagubić. Pielęgnujcie bardzo przyszłe, 
regularne spotkania rokowe. 

c) Jedność z laikatem. 

Na pierwszym planie jest tu nasz rodzinny dom, jest 
wspólnota parafialna, w której będziecie pełnić służbę ka-
płańską. Bądźcie dla wszystkich otwarci, wszystkim gotowi 
pomagać. Nie oddzielajcie się od człowieka. Jesteście bo-
wiem kapłanami dla ludzi, a nie dla siebie. Trzymajcie z 
ludźmi. Ludzie będą was karmić, przyodziewać, a jak będzie 
potrzeba-to i bronić. 

3. Budowanie jedności wśród powierzonych wam ludzi 

Kapłan jest człowiekiem jednoczenia, a nie dzielenia. Jest 
powołany, by jednoczyć ludzi wokół najwyższych wartości. 
Podejmiecie, Bracia, trud jednoczenia ludzi z Bogiem i mię-
dzy sobą. Będziecie to czynić przez głoszenie Słowa Bożego, 
przez  sprawowanie  świętej  liturgii,  szczególnie  przez cele- 
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brację Eucharystii i służbę w konfesjonale. Będziecie to czy-
nić przez posługę miłości, przez działalność dobroczynną. 

Będziecie zatem jednoczyć ludzi wokół wartości nadprzy-
rodzonych, Bożych. W waszej pracy jednoczeniowej będzie 
wam z pewnością przeszkadzał szatan, ale będzie wam też 
towarzyszyć moc Ducha Świętego. 

Drodzy Księża! Idziecie do świata trudnego. Idziecie do 
trudnej Polski. Jest ona rozbita, podzielona. Tyle opinii, tyle 
zdań, ocen, stanowisk się dziś lansuje. Ludzie czasem nie 
wiedzą kogo słuchać, za kim iść. Bądźcie dobrymi przewod-
nikami ludzi. 

Zakończenie 

W homilii prymicyjnej zwykle wyrażamy osobiste życze-
nia pod adresem Księdza Prymicjanta. My też chcemy tu po-
wiedzieć coś bardzo osobistego, serdecznego. Chcemy to 
osobiste słowo ułożyć w formę gratulacji, podziękowań i 
powinszowań. Najpierw gratulujemy, że poprawnie odczy-
taliście Boży głos powołania, że nie zawróciliście z drogi. 
Dziękujemy za wspólną drogę życia poprzez ten seminaryjny 
dom. Winszujemy udanego kapłaństwa. Trwajcie na żniwie 
Pańskim radośni, odważni, ciągle młodzi duchowo. Niech 
Duch Święty was oświeca i ogrzewa. Kapłaństwo wasze na-
rodziło się w maju pod okiem Maryi. Niech Ona będzie dobrą 
Matką waszego życia. Amen. 
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„ W Jego bramy wstępujcie 

z dziękczynieniem, z hymnami 

w Jego przedsionki” (Ps 100) 

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. rektora Mariana Biskupa i prymicje neo-

prezbiterów, Czwartek po 7 niedzieli zwykłej, 30 maja 1996 r. 

l P 2, 2-5. 9-12; Mk 10, 46-52 

1. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 

Charakter obecnej uroczystości postuluje, by homilia, do 
której przystępujemy, miała dwie części. Pierwszą adresuje-
my do Księży Jubilatów, drugą do Księży Prymicjantów. 
Rzeczywistością łączącą te dwie grupy kapłanów jest ka-
płaństwo Jezusa Chrystusa, które u Księży Jubilatów trwa od 
25 lat, a u Księży Prymicjantów od kilku dni. 

Księża Jubilaci pozwolą, że w refleksji dotyczącej wasze-
go srebrnego jubileuszu uwydatnimy osobę księdza rektora 
Mariana Biskupa, gdyż on sobie wybrał tę liturgię prymicyjną 
jako szczególny czas dziękczynienia za dar kapłaństwa. 

Obchodząc kapłański jubileusz, musimy wrócić do prze-
szłości. Biegniemy więc naszą myślą najpierw do uroczych 
Gór Świętokrzyskich, do Sanktuarium św. Krzyża i św. Kata-
rzyny. Na tamtej ziemi, w historycznym podkieleckim mia-
steczku Bodzentyn, w cieniu Sanktuarium św. Katarzyny, 
przyszedł na świat w rodzinie Stanisławy i Józefa Biskup, 16 
lipca 1948 roku, w święto Matki Bożej z Góry Karmel, nasz 
ksiądz rektor Henryk Marian Biskup. 

Tam, w domu rodzinnym odnajdujemy początki szlachet-
nego kapłaństwa Księdza Rektora. Tam otrzymał od rodzi-
ców najlepszy ekwipunek. 

W godzinie jubileuszu z wdzięcznością i wielkim uzna-
niem wspominamy Rodziców Księdza Rektora, którzy dali 
Kościołowi trzech szlachetnych synów, wśród nich dwóch 
kapłanów. 
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Nie było dane długo żyć Mamusi. Zmarła w 48 roku życia 
w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
1961 roku, gdy syn Henryk Marian miał 13 lat. Tatuś dożył 
do roku 1976 i doczekał święceń i prymicji obydwu synów. 

Wraz z rokiem 1965 przenosimy się z ziemi kieleckiej do 
Wrocławia. Tu, w tym domu rozpoczęła się droga do kapłań-
stwa Księdza Rektora. Dane mi było podążać tą drogą razem 
z Księdzem Marianem 4 lata. Noszę w pamięci z tego okresu 
obraz kleryka Mariana grającego w zespole muzycznym na 
kontrabasie. 

I oto dochodzimy do daty, która na stałe została wpisana w 
kalendarz życia Księdza Rektora – dzień 29 maja 1971 roku. 
Była to wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Arcy-
biskup Bolesław Kominek, ówczesny ordynariusz wro-
cławski, udzielił święceń kapłańskich obecnemu tu Księdzu 
Rektorowi i jego rokowym kolegom. 

Dwudziestopięcioletnia służba kapłańska Księdza Rektora 
ma wyraźne dwa etapy. Pierwsze dziesięciolecie kapłaństwa 
upłynęło po znakiem pracy duszpasterskiej i studiów na Aka-
demii Teologii Katolickiej w Warszawie. Praca duszpasterska 
rozpoczęła się w parafii Szczawno Zdrój. Potem przyszła 
parafia naszej Katedry. W pracy tej ujawnił się wyraźnie ta-
lent kaznodziejski i wychowawczy Księdza Rektora. 

Drugi etap kapłańskiej służby, ostatnie 15 lat, to posługa w 
Seminarium Duchownym, wśród młodzieży duchownej zdą-
żającej do kapłaństwa: 9 lat w funkcji prefekta; 5 lat – wice-
rektora i od roku rektora. Ksiądz Jubilat był pierwszym wice-
rektorem, wychowawcą Annus Propedeuticus w Henrykowie. 

Nikogo w tym gronie nie trzeba przekonywać, jak trudna 
to i odpowiedzialna służba. Znamy wszyscy dobrze styl tej 
służby, bo dokonywała się i dokonuje na naszych oczach. W 
moim odczuciu i odbiorze praca Księdza Rektora jako wy-
chowawcy alumnów charakteryzuje się czterema przy-
miotami: miłość kapłaństwa i Kościoła, szacunek dla czło-
wieka,  zdrowy patriotyzm,  a więc prawidłowa miłość do Oj- 
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czyzny, i pozytywne, pogodne nastawienie do życia, ujaw-
niające się w zdrowo pojętej towarzyskości. 

Za taki styl służby kapłańskiej, za tak realizowane ka-
płaństwo dziękujemy dziś Panu Bogu, że takiego właśnie 
księdza, takiego wychowawcę, rektora, świadka Ewangelii 
postawił wśród nas. Myślę, że bardzo pięknie realizuje 
Ksiądz Rektor słowa Chrystusa, wypisane na obrazku prymi-
cyjnym: „Bądźcie mi świadkami”. 

Bogu Najlepszemu dziś dziękujemy za twoje świadectwo: 
„W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w 
Jego przedsionki, chwalcie i błogosławcie Jego imię. Al-
bowiem On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki” (Ps 100). 
Dobry jest Pan, skoro nam daje takich kapłanów. 

Adresatem naszej wdzięczności chcemy uczynić także 
ciebie, drogi Księże Rektorze! W dniach srebrnego jubileuszu 
dziękujemy ci za twoje świadectwo o kapłaństwie, o Chrystu-
sie, o wartościach chrześcijańskich, narodowych. Osobiście 
dziękujemy ci za tyle lat dobrej, koleżeńskiej, przyjacielskiej 
współpracy. 

Naszą wdzięczność wyrażamy dziś w modlitwie zanoszo-
nej w twojej intencji. Adresatami naszej wdzięczności są tak-
że twoi koledzy jubilaci, którzy w swojej kapłańskiej służbie 
nie zapominali o tym domu, przez który przechodzili do ka-
płaństwa. Cieszymy się dziś ich obecnością i radujemy się, że 
razem z nimi trwamy dziś przed Bogiem w dziękczynieniu. 

I druga, chyba już krótka część naszej refleksji dotyczy 
Księży Neoprezbiterów. 

2. Idźcie w pokoju Chrystusa na żniwo Pańskie 

Drodzy Bracia! Stanęliście tutaj, w tej kaplicy, przy tym 

ołtarzu, jako nowo wyświęceni kapłani. Tyle czasu spędzili-
ście w tej kaplicy przed Bogiem. Macie za sobą sześcioletnią 
drogę do kapłaństwa, która prowadziła was przez ten dom, 

przez tę kaplicę. Dziś tu stajecie po raz pierwszy jako kapłani. 
Wasze prymicje dla nas, starszych, są przypomnieniem 
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naszych prymicji, a dla braci kleryków są znakiem nadziei na 
ich przyszłe wszczepienie w kapłaństwo Chrystusa. 

Dziękujemy dziś Bogu za was. Dziękujemy, że wytrwaliście, 
że nikt z was nie zawrócił z drogi. Dziękujemy także wam, że 
byliście w tej wspólnocie. Dziękujemy za wasze świadectwo i 
za współtworzenie dobra w tym domu. 

Oto wybija godzina wyruszenia na żniwo Pańskie. Że-
gnamy was dzisiaj w tym domu słowem wdzięczności i naj-
lepszych życzeń. Niech te słowa życzeń będą wyrażone tek-
stami dzisiejszej liturgii: 

„Służcie Panu z weselem! Stawajcie przed obliczem Pana z 
okrzykami radości”. Niech całe wasze kapłańskie życie będzie 
służbą Panu z weselem i okrzykami radości. 
„W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w 

jego przedsionki”. Niech wasza kapłańska służba będzie pełnio-
na w postawie dziękczynienia i głoszenia chwały Boga – nie 
waszej chwały – nie twojej chwały, ale chwały Boga. Pełnijcie 
waszą służbę w postawie głębokiej wiary. Niech to będzie służ-
ba z wiarą niewidomego Bartymeusza. Nie wyciszajcie ludzi, 
którzy będą wołać do Chrystusa: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj 
się nade mną”. Mówcie im: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła 
cię”. 

Karmijcie ludzi niesfałszowanym mlekiem, które otrzy-
maliście w tym domu: mlekiem prawdy i mądrości Bożej. Ta 
mądrość nie ma równej sobie. 

- „Albowiem Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a 
Jego wierność przez pokolenia”. Bądźcie dobrzy jak chleb – 
dla wszystkich. Bądźcie wierni, aż do końca waszych dni. 
Amen. 
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Dziękczynno-błagalna wizyta w Domu 
Matki 

Piątek po 7 niedzieli wielkanocnej, 2 czerwca 1995 r.  
Iz 2, 2-5; J 2, 1-11 (Prymicje Jasnogórskie) 

1. Jasna Góra – miejsce szczególne 

Wśród maryjnych pieśni, chętnie i często śpiewanych w 
ostatnich latach, znajduje się pieśń zaczynająca się od słów: 
„Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie 
króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie”. 

Jesteśmy w tej chwili w tym zakątku naszej ziemi, „gdzie 
powracać każdy chce”. Jesteśmy w domu Matki i Królowej 
naszego narodu. Jesteśmy na szczególnym, wyjątkowym miej-
scu naszej ziemi ojczystej. Tu bije serce narodu – jak powie-
dział Jan Paweł II. 

Tak jak śpiewamy w tej pieśni – na to miejsce chętnie po-
wracamy; do tego miejsca, tu, przed ten ołtarz, ciągnie nas jakaś 
siła duchowa. Tu się zawsze czujemy dobrze. 

2. Nasze słowa wdzięczności 

Drodzy Księża Neoprezbiterzy! Oto stanęliście dzisiaj, 
przed  obliczem Matki Królowej Narodu – po raz pierwszy 
jako kapłani. Tyle razy już tu byliście. Najpierw wielu z was 
przybyło z pewnością z rodzicami; potem w gronie mini-
strantów, maturzystów, a potem jako klerycy wrocławskiego 
Seminarium.  Chcę  wam dziś na tym miejscu przywołać na 
pamięć rok 1992. Na przełomie sierpnia i września tego roku 
wędrowaliście przez tydzień pieszo z Wrocławia do Często-
chowy. Był to dla was czas rekolekcji w drodze przed przy-
jęciem stroju duchownego – sutanny. Był to jeszcze ten czas, 
kiedy trzeba było  odpowiedzieć sobie na pytanie: czy na-
prawdę  jestem powołany?;  Panie  Boże,  czy  chcesz  mnie 

125 



mieć kapłanem? A potem, gdy was Kościół przyoblekł w ka-
płański strój, przyjechaliście 15 grudnia owego roku autokarem, 
by pokazać się Matce Bożej w stroju duchownym, by wyprosić 
sobie potrzebne łaski na czas formacji seminaryjnej. 

I oto Pan sprawił, że łaska kapłańska stała się waszym 
udziałem. Po sześcioletnich żmudnych studiach filozoficzno-
teologicznych, po sześcioletniej formacji wewnętrznej, Pan 
ozdobił was łaską kapłaństwa. 

Dzisiaj, kilka dni po święceniach, jesteśmy z wami przed 
Matką, by tu przed Nią powiedzieć Bogu wielkie „dziękuję”. 
Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za nowych kapłanów, za 
tych, którzy tu są, za wszystkich, których Kościół w Polsce i w 
świecie otrzymał w tych dniach. 

Drodzy Bracia Neoprezbiterzy, dziękujcie jak potraficie za 
to, co was spotkało, za to, że nie zawróciliście z drogi, za to, że 
staliście się już na wieki kapłanami. 

To piękne słowo „dziękuję”, „dziękujemy” mówią dziś 
dzieci pierwszokomunijne, które tu przyjechały ze swoimi ro-
dzicami i kapłanami. Kochane Dzieci, oto jesteście przed Mat-
ką naszego narodu, przed Matką Kościoła. Wiecie, jak bardzo 
kochają was wasze mamusie. Maryja jeszcze więcej nas kocha. 
Dzisiaj przed Matką Jasnogórską mówimy: Panie Boże, dzięku-
jemy za naszych dobrych rodziców, którzy nas urodzili i do-
brze wychowali; dziękujemy za dar wiary, szczególnie dzięku-
jemy za dar Eucharystii, pierwszej Komunii świętej, który 
ostatnio dzieci otrzymały. Dziękujemy za naszych katechetów, 
dziękujemy za wszelkie dobro. 

Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Rodzice obecnych tu dzieci i 
wszyscy pielgrzymi tu obecni, mówimy dziś Bogu, tu przed 
Maryją: „dziękujemy Ci, Boże, za wszystko”. 

3. Nasze słowa przeproszenia 

Na  Jasną  Górę  do Matki Bożej przychodzimy także ze 
słowami  przeproszenia.  Przed  Maryją  przepraszamy  Boga za 
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nasze grzechy i słabości. Mówimy: „Panie, przebacz nam” 
Mówią to słowo księża neoprezbiterzy, wypowiadają to słowo 
dzieci, rodzice i pielgrzymi. W Jasnogórskim Sanktuarium stoi 
tyle konfesjonałów. To jest to szczególne miejsce, w którym 
Pana Boga przepraszamy za nasze niewierności. Ale nie tylko 
w konfesjonale, nie tylko na stacjach Drogi Krzyżowej, ale i tu, 
gdy patrzymy na Maryję, w Jej Jasnogórskie oblicze, chcemy w 
pokorze mówić: Panie Boże, przepraszamy za nasze grzechy. 
Matko Najświętsza, nie gniewaj się na nas, że czasem byliśmy 
niewierni Twojemu Synowi. 

4. Nasze prośby i błagania 

I trzecie ważne słowo, jakie chcemy dziś przed Maryją Ja-
snogórską wypowiedzieć – to słowo „proszę”. Potrzebujemy 
bowiem pomocy. Jesteśmy na ziemi wypełnionej złością, choro-
bami, dolegliwościami, niepowodzeniami. Dlatego wyciągamy 
rękę do Boga. Zresztą, sam Chrystus nas zachęca do proszenia: 
„Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a 
wam otworzą”. 

Drodzy Księża Neopezbiterzy! Patrzycie z nadzieją w oczy 
Matki Jasnogórskiej. Są one miłujące i życzliwe. Maryja do-
strzega nasze braki. W Kanie Galilejskiej pierwsza zauważyła 
brak, potrzebę pary młodej. Podobnie i tu, w Częstochowie, w 
tej Polskiej Kanie, widzi, czego nam brak. 

Niech z waszych młodych kapłańskich serc będzie skie-
rowane do Boga, a także do Maryi patrzącej na nas z nieba 
przez ten obraz – niech będzie powiedziane słowo „proszę”. 
Maryjo, prowadź nas przez kapłaństwo dobrą, wierną drogą. 

Słowo „proszę” kierują także do Maryi dzieci tu obecne. 
Kochane Dzieci, przed wami jeszcze tyle życia na ziemi. A 
w tym życiu będzie tyle potrzeb, trudności. Powiedzcie Matce Bo-
żej: Maryjo, prosimy Cię, pamiętaj o nas, pomagaj nam. 

Drodzy  Rodzice  dzieci pierwszokomunijnych i wszyscy 
tu obecni pielgrzymi:  tu  przychodzili kiedyś ludzie, bohate- 
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ryy  narodowi, w trudnych chwilach dziejów naszej Ojczyzny, 
by prosić Maryję. I dziś prośmy: Maryjo, bądź z nami w każ-
dy czas, wspieraj i ochraniaj nas. Amen. 

Biskup wybrany i posłany, aby służyć 

Czwartek po 3 niedzieli zwykłej, 26 stycznia 1995 r. 
2 Tm l, 1-8; Łk 10, 1-9 (prymicje biskupie ks. bp Stefana Regmunta) 

Wstęp 

W dzisiejszy czwartek, 26 stycznia, w dniu, w którym Ko-
ściół wspomina św. Tymoteusza i św. Tytusa, biskupów wyzna-
czonych przez św. Pawła Apostoła – naszej wieczornej Euchary-
stii przewodniczy ks. bp Stefan Regmunt. Serca nasze biją 
przyśpieszonym rytmem, bo oto pośrodku nas stanął nowo wy-
święcony biskup; biskup, który wyszedł spośród nas; biskup, 
który zna dobrze tę kaplicę i to najświętsze miejsce przy ołta-
rzu. 

Całą treść świętych tekstów, wyznaczonych przez Kościół na 
dzisiejsze wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa, 
można by zawrzeć w trzech następujących słowach: wybranie, 
posłanie, służba. 

1. Wybranie 

„Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa” (2 Tm l, 1); 
„Spośród  swoich  uczniów  wyznaczył Pan jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwóch” (Łk 10, 1). A więc to sam Pan, sam 
Bóg wybiera, wyznacza ludzi na diakonów, prezbiterów, bi-
skupów.  To  wybranie ma oczywiście ludzki widzialny wy-
miar.  Dokonuje się przez ludzi Kościoła.  Trzeba jednak cią- 
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gle pamiętać, że to naprawdę sam Bóg ustanawia, konsekruje 
tych, których spośród ludu sobie wybiera. Oto ten Bóg, 
Władca i Pan, wybrał i przyprowadził do tego domu w 1969 
roku obecnego wśród nas ks. bp Stefana. Po właściwym od-
czytaniu i zweryfikowaniu powołania, 29 maja 1976 roku kon-
sekrował go na prezbitera. I oto po przeszło 18 latach ka-
płańskiej służby ks. Stefan został powołany przez biskupa 
Rzymu do kolegium biskupów. Z jego też rąk 6 stycznia br., w 
uroczystość Objawienia Pańskiego, otrzymał sakrę biskupią w 
Bazylice św. Piotra w Rzymie. 

2. Posłanie 

Z wybraniem łączy się zawsze posłanie. „Paweł, z woli Bo-
ga apostoł Jezusa Chrystusa, posłany dla głoszenia życia obie-
canego w Jezusie Chrystusie” (2 Tm l, 1-2); „Spośród swoich 
uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych i wysłał ich po dwóch 
przed sobą... dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10,1). 

Ks. bp Stefan 18 lat temu został posłany przez Chrystusa za 
pośrednictwem Kościoła do pracy kapłańskiej w Dzierżoniowie. 
Tam były pierwsze uroki, pierwsze doświadczenia kapłańskiej 
posługi. Potem został ks. Regmunt posłany na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, następnie do wrocławskiego „Domu Ziarna”, 
a później do pracy wychowawczej w nowo powstałym Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Legnicy. I oto w ostatnim 
czasie sam Chrystus poprzez biskupa Rzymu posłał ks. Stefana 
już jako biskupa do Kościoła legnickiego. 

3. Służba 

Posłanie w Kościele jest posłaniem do służby.  Tak rozu-
miał swoje posłanie św. Paweł. Także posłanie siedemdzie-
sięciu dwóch przez Chrystusa, o którym mówiła dzisiejsza 
Ewangelia, było posłaniem do służby. Jaka jest to służba? 
Jest  to służba  o  potrójnym wymiarze:  posługa nauczania, 
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uświęcania i rządzenia (kierowania), a więc posługa nauczy-
cielska, kapłańska i pasterska. Na taką służbę w roli biskupa 
wyrusza ks. biskup Stefan. Ma jasną świadomość tej służby, 
gdyż obrał sobie biskupie hasło: servire in caritate, „służyć w 
miłości”. Będzie więc z miłością nauczał, z miłością uświęcał 
i z miłością rządził. 

Zakończenie 

Ekscelencjo, nasz umiłowany Księże Biskupie Stefanie! Co 
chciałbyś jeszcze usłyszeć od nas na Twoich prymicjach bisku-
pich w tym Seminarium? Na progu twej biskupiej posługi wy-
rażamy Ci naszą ogromną wdzięczność i składamy Ci serdecz-
ne powinszowania. Imieniem nas wszystkich dziękuję za ewan-
geliczny przykład Twojej kapłańskiej służby jako wychowawcy 
alumnów w tym domu. Twoją postawą, pełną odpowiedzialno-
ści, rozwagi, spokoju, budowali się nie tylko klerycy, ale i księża 
przełożeni, Twoi współpracownicy. Dziękujemy dziś Bogu za 
to, że byłeś wśród nas, i że właśnie taki a nie inny. Także imie-
niem nas wszystkich składam słowa serdecznych życzeń. Niech 
Twoja biskupia służba rzeczywiście będzie pełna miłości, mą-
drości i pokoju. Niech wszyscy kapłani, klerycy i wierni spoty-
kając się z tobą, dotykają mądrości i dobroci samego Chrystu-
sa. Niech dobry Bóg oszczędzi Ci zbyt wielkich, bolesnych 
doświadczeń, a w tych mniejszych niech Cię obdarzy łaską mo-
cy i wytrwania. Niech Maryja i święci Patronowie dolnośląskiej 
ziemi czuwają nad Tobą. Szczęść Boże na biskupi trud. 
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D. Do neoprezbiterów 

Wytrwanie na drogach formacji 

kapłańskiej 

Środa po 34 niedzieli zwykłej, 29 listopada 1989 r. 

Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Łk 21, 12-19 

1. Żyjemy w czasach ostatecznych 

Pod koniec roku liturgicznego przyjmujemy na liturgii 
wiele myśli dotyczących czasów ostatecznych. Te czasy osta-
teczne  już  się  dawno  zaczęły.  My  obecnie  w nich tkwimy. 
I słowa Chrystusa potwierdzają się. Na wielu chrześcijańskich 
jego uczniach wypełniają się bardzo dokładnie. I w nie-
dawnej przeszłości, i dziś też. Budowanie Kościoła Chrystusa 
na ziemi dokonuje się mimo wielu przeciwności. 

W czasach ostatecznych potrzebna jest przede wszystkim 
wytrwałość, wierność. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze 
życie” (Łk 21, 19). Dla nas, kapłanów, te słowa mają szczegól-
ne znaczenie. Owa wytrwałość przede wszystkim odnosi się do 
naszego zatroskania o rozwój naszego ducha. W formacji du-
chowej nie można się zatrzymać. Na drodze kapłańskiej posłu-
gi trzeba być wytrwałym. Chodzi o to, aby w nas żył żywy 
Chrystus. Aby to był Jego dom. Czytamy dziś w brewiarzu: 
„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21, 19). 

2. Kierunki formacji kapłańskiej 

Nasza formacja kapłańska – jak nam to Kościół przypomina 
– winna się rozwijać w czterech kierunkach: 

131 



a) Modlitewne rozważanie Słowa Bożego. 

Ma ono miejsce szczególnie na liturgii, ale nie tylko. Re-
fleksja nad Słowem Bożym łączy się z postawą wewnętrznego i 
zewnętrznego milczenia. Kapłan nie może ciągle biegać, nie 
może ciągle być rozkrzyczanym. Potrzebuje chwil skupienia, 
kontemplacji. Nasze plebanie nie mogą być tylko domem ha-
łasu, rozgwaru i krzyku. Owszem, nie wolno nam uciekać od 
ludzi. Ale żeby pełniej dla ludzi być, trzeba często udawać się 
na pustynię, trzeba za wzorem Chrystusa spędzać czas na modli-
twie, rozmowie z Ojcem. 

Żyjemy w świecie rozkrzyczanym. A wiemy, krzyk, hałas, 
pośpiech – zabijają ducha kontemplacji. Ludzie szukają w nas 
ludzi zrównoważonych, przepełnionych duchem Bożym. 
Bądźmy wytrwali w organizowaniu sobie chwil ciszy i mo-
dlitwy. Jeżeli tego nie będzie, nie potrafimy, nie zdołamy innych 
nauczyć modlitwy. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze 
życie”. 

b) Życie ofiarą Chrystusa na co dzień. 

Jakie sprawy są tu ważne. Zwróćmy uwagę na trzy ele-
menty: 

– Pogłębianie teologii Eucharystii. Jeżeli zrezygnujemy z 
lektury teologicznej na temat Eucharystii, to Msza święta mo-
że się stać dla nas płytkim obrzędem. Nie będzie nas do ołtarza 
ciągnęło. Rozwijajmy wszystkie aspekty Eucharystii. 

– Ożywione uczestnictwo – piękne, pobożne celebrowanie, 
przewodniczenie. Ludzie winni czuć, że tu się coś ważnego 
dzieje. To jest najświętsza rzeczywistość. To wiele kosztuje 
celebransa i wiernych. To przygotowania i siebie, i ludzi. Po 
uczestnictwie w Eucharystii ocenia się duchowy klimat w para-
fii. 

– Podtrzymywanie  praktyki  adoracji  eucharystycznej. 
Chodzi głównie o adorację prywatną przy okazji Mszy 
świętej, a więc przed i po Najświętszej Ofierze, ale także i w 
ciągu dnia. Jak to miło w czasie nawiedzin kościoła spotkać 
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kapłana modlącego się w samotnej Świątyni. Bądźmy wytrwali 
na odcinku pobożności eucharystycznej. „Przez swoją wytrwa-
łość ocalicie wasze życie (Łk 21,19). 

c) Rozwijanie w sobie ducha pokuty, ascezy. 

Nie może ksiądz być dobrym apostołem bez ascezy. 
Asceza – to słowo dziś niemodne. Nie można go wykreślić. 
Stoi ono w centrum Ewangelii. Nie można w życiu niczego 
osiągnąć bez nałożenia sobie prawdziwej dyscypliny. 
„Ksiądz nie może wszystkiego widzieć, wszystkiego słyszeć, 
wszystkiego mówić, wszystkiego skosztować”. 

Nie można zachować rad ewangelicznych: ubóstwa, czy-
stości, posłuszeństwa, które mają być programem naszego ży-
cia – bez krzyża, bez samozaparcia, bez samodyscypliny. Tu 
jest szczególnie potrzebna owa wytrwałość. „Przez swoją wy-
trwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21, 19). 

d) Rozwijanie zdrowej pobożności maryjnej. 

Nie można być wiernym przyjacielem Chrystusa bez ścisłej 
łączności z Maryją, Matką Chrystusa, Matką Kościoła, ale w 
tym szczególną Matką nas, kapłanów. Maryja Adwentowa 

uczy nas trwania. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze 
życie”. 

3. Końcowe rozliczenie 

Będziemy kiedyś rozliczeni z tej ziemskiej wyprawy. 
Czas sądu i rozliczenia jest przed nami. Rozliczył kiedyś Bóg 
króla Baltazara, który zabrane ze świątyni święte naczynia 
przeznaczył na cele przyziemne. Pan rozlicza każdego. Roz-
liczy i nas. Oby to rozliczenie było dla nas radosne. A takie 
będzie, im więcej na ziemi będzie dobrej modlitwy, więcej 
dobrego świadectwa w wytrwałym niesieniu krzyża, więcej 
poświęcenia, więcej przyjaźni do Matki Najświętszej. „Przez 
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21, 19). Amen. 
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Nasze przyznawanie się do Chrystusa 

Sobota po 28 niedzieli zwykłej, 20 października 1990 r.  

Ef 1, 15-23; Łk 12, 8-12 

1. Potrzeba wyznawania Chrystusa 

Dwa wyraźne wskazania daje nam Chrystus na tej celebracji 
eucharystycznej: potrzeba wyznawania Chrystusa przed ludźmi i 
bycie świadomym asystencji Ducha Świętego. Wskazanie pierw-
sze jest wezwaniem do wyznawania Chrystusa przed ludźmi. 
„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Czło-
wieczy do niego wobec aniołów Bożych” (Łk 12, 8). 

Mówimy ludziom o potrzebie przyznawania się do Chry-
stusa. Mówimy dzieciom, młodzieży. Zachęcamy, by otwarcie, 
publicznie wyznawać swoją wiarę w Chrystusa. I wielu wyzna-
je! Noszą emblematy, znaki religijne. Bronią prawdy Ewangelii 
w dyskusjach. 

Inni się zapierają. Wyznają wiarę tylko przy takiej ko-
niunkturze, kiedy to jest niegroźne, kiedy nie mają nic do stra-
cenia, kiedy nie trzeba się narażać. Kiedy indziej nabierają wo-
dy do ust. Mieliśmy na to przykłady w ostatnim czasie. 

W kontekście słów Chrystusa chcemy jednak postawić so-
bie pytanie: Co to znaczy przyznać się do Chrystusa w naszym 
kapłańskim życiu? 

2. Przyznawanie się do Chrystusa w życiu kapłańskim 

Przyznać się do Chrystusa wobec innych znaczy w życiu ka-
płana znaczy: 

– Trwać przed Nim na modlitwie. Chodzi o to trwanie nie 
nakazane, nieurzędowe, prywatne: bycie sam na sam z Nim; 
chodzi  o  chwile  adoracji,   o  chwile  kontemplacji  w  Jego 
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obecności. To nas buduje, pogłębia; to innych przybliża do 
Chrystusa. Św. Jan Kanty codziennie wracając z wykładów w 
Krakowie, wstępował na modlitwę adoracyjną. 

– Przyjmować Boże przebaczenie (Sakrament Pokuty). 
„Póki ksiądz się jeszcze spowiada, to jeszcze nie jest z nim tak 
źle, chociażby popełnił jakiś grzech” (O. Bartoszewski). Ksiądz 
ginie, kiedy przestaje się spowiadać! 

– Głosić całą prawdę Ewangelii – nie tylko to, co łatwe, 
ale też prawdy trudne. Czasem niektórzy opuszczają pewne 
prawdy. Nie dotykaj ą niektórych problemów. 

– Czynić miłosierdzie – to jest bardzo czytelny znak rozpo-
znawczy. Św. Jan Kanty wracając z wykładów, napotkał w 
zimie biedaka, który szedł boso. Zdjął swoje buty i dał mu. Sam 
boso wrócił do domu. Wrocławski dziennik „Słowo Polskie” z 20 
października 1990 roku zamieścił relację o kobiecie, matce pię-
ciorga dzieci. Oprócz dzieci miała na utrzymaniu jeszcze matkę, 
staruszkę. Otrzymywała na utrzymanie 7 osób bardzo skromną 
sumę. Nikt nie widział jej biedy. Przyszedł moment kryzysu. 
Nie wytrzymała. Zabrała najmłodsze dziecko. Poszła do ogrodu i 
powiesiła się. Nikt się nie zainteresował sytuacją tej matki, jej 
biedą. Nie widział ksiądz proboszcz, nie widzieli chrześcijanie. 

3. Świadomość asystencji Ducha Świętego 

Drugą prawdą przypomnianą nam dziś przez Chrystusa jest 
prawda o działaniu Ducha Świętego: „Bo Duch Święty nauczy 
was w tej właśnie godzinie, co mówić należy” (Łk 12, 12). 
Naszej pracy apostolskiej towarzyszy asystencja Ducha Święte-
go. Dysponujemy Jego mocą. Mamy prawo do Jego mocy. 
Miejmy świadomość, że nasza posługa Słowu, nasza posługa 
Sakramentom, jest sprawowana przy asystencji Ducha Święte-
go. Dlatego wołajmy o Jego pomoc. Dlatego pamiętajmy o tym. 
W związku z tym nikt z nami nie wygra! Ewangelia jest najsil-
niejsza. Jest niesiona mocą Ducha Świętego. Mimo że nie jest 
przez wszystkich przyjmowana. 
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Obudźmy świadomość owej mocy Ducha Świętego, która 
jest nam dana po to, byśmy czytelniej przyznawali się do Chry-
stusa przed ludźmi. Prośmy o to Chrystusa w tej Eucharystii. 

Nowe wyznaczniki (znamiona)  

duchowości kapłańskiej 

Sobota po 33 niedzieli zwykłej, 24 listopada 1990 r.  

Ap. 11, 4-12; Łk 20, 27-40. 

1. Wizja nowego świata 

Najczcigodniejszy Księże Kardynale! Drodzy Bracia w po-
wołaniu! 

Liturgia ostatnich dni roku kościelnego napełnia nas tre-
ściami eschatologicznymi. Chrystus w różnych obrazach przy-
bliża nam tajemnicę tego świata, ku któremu zdążamy, ku któ-
remu przygotowujemy ludzi. Jest to świat zupełnie inny aniżeli 
ten, w którym dziś jesteśmy. 

„Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, 
którzy uznani zostali za godnych udziału w świecie przy-
szłym i w powstaniu z martwych, ani żenić się nie będą, ani za 
mąż wychodzić” (Łk 20, 34-35). 

A więc czeka nas inny dom, niepodobny do tego. Ten 
dom nie jest i nie będzie pusty; jest i będzie wypełniony przyja-
ciółmi Boga, dziećmi Bożymi. 

Bóg nie chce pozostać na wieczność sam. Nie otacza się 
zmarłymi, ale żywymi. Jest czczony przez żywych, a nie 
przez umarłych. Na końcu jest zmartwychwstanie. Na końcu 
jest życie. „Bóg nie jest Bogiem zmarłych, lecz żywych; wszy-
scy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20, 38). 
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Jesteśmy głosicielami tej prawdy zmartwychwstania. Na 
dzisiejszym Dniu Skupienia na wspólnej Eucharystii chcemy się 
zastanowić, w jakiej postawie mamy głosić tę prawdę o ży-
ciu, o zmartwychwstaniu! 

2. Nasza postawa głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu 

Z Watykańskiego Wzgórza dochodziły nas w niedawnych ty-
godniach głosy o nas, o naszej formacji, o naszej służbie, głosy 
wielkiego zatroskania o model kapłana jutra, bo od kapłanów 
zależy przyszłość Kościoła. Może zauważyliśmy, że przewijały 
się tam 3 ważne słowa określające duchowość kapłana jutra: 
misterium, communio, missiol Tryptyk ten tworzy pewną ca-
łość, całość znamionującą życie kapłana: 

a) Słowo pierwsze: misterium. Nasze powołanie, wybranie 
jest wielką tajemnicą, do końca nie odgadniętą. Nasze powo-
łanie to wielki dar. Dar Boga dla Kościoła, a więc dar dla dru-
gich, a nie dla siebie. Jestem powołany dla drugich, ze względu 
na drugich. Nie należę do siebie. Jestem w zbawczej służbie dru-
gich. Dlaczego akurat ja? Inni, może nawet lepsi, zostali w 
świecie. Ominął ich Pan, a zatrzymał się właśnie przed nami. 
Dlaczego? Oto misterium powołania. Oto powód do ustawicznej 
wdzięczności. Oto powód do ciągle nowej, dobrej odpowiedzi 
na łaskę powołania. 

b) Drugie słowo znamionujące duchowość kapłana to 
communio.  Pozostawanie  we  wspólnocie.  Ta wspólnota 
obejmuje kilka kręgów: 

 

– Communio z Bogiem, wyrażające się w modlitwie, w byciu 
przed Bogiem, wyrażające się naśladowaniem Chrystusa na 
wszystkich odcinkach życia, w każdym czasie, w każdym miej-
scu! 

– Communio z Kościołem. Moje kapłaństwo otrzymałem w 
Kościele i przez Kościół, i dla Kościoła. Nie jestem już osobą 
prywatną. Jestem w służbie Kościoła. Nie jestem menagerem 
prywatnego przedsiębiorstwa. Communio z Kościołem ma też 
kilka kręgów: 
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10 Communio z biskupem. Kapłan sprawuje swoją służbę 
z mandatu biskupa i w jedności z biskupem. Kapłan jest prze-
dłużeniem biskupa. 

20 Communio z prezbiterami. Kapłan Chrystusa pozostaje w 
duchowej więzi ze współbraćmi w powołaniu. Nawet wtedy, 
gdy jest sam w odległej parafii – winien pozostawać w 
ścisłej więzi z rodziną kapłanów. Szukajmy przyjaciół wśród 
kapłanów. 

30 Communio z wiernymi. Pokorne i pasterskie bycie z 
ludźmi. Kiepski to ksiądz, którego ludzie drażnią, który na 
wszelkie sposoby separuje się od ludzi, który wyłącza telefon, 
którego muszą szukać ludzie, który ciągle ucieka z parafii. 

c) Trzecie słowo synodalne określające duchowość kapłana 
to missio – „posłanie”. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam” (J 20, 21). Posłał i posyła mnie wciąż na nowo Bóg, 
posyła mnie poprzez Kościół i w Kościele. Posłaniec nie zała-
twia swoich spraw, nie przekazuje siebie, swoich informacji. 
Posłany idzie, przychodzi z misją od kogoś, idzie w czyimś 
imieniu. Jestem posłany z prawdą i dobrem do człowieka. Je-
stem posłany w imieniu Chrystusa. Można wypełniać misję in 
persona Christi. 

3. Z nową energią ducha w dalszą służbę 

Drodzy Bracia, jesteście ciągle na progu waszej kapłańskiej 
służby. Przez wiele lat będziecie głosić prawdę o życiu, o zmar-
twychwstaniu, prawdę o Bogu żywych, o Bogu, dla którego 
wszystko żyje. Dzisiaj, gdy nawiedzacie swoją Alma Mater, 
która karmiła was przez 6 lat mlekiem mądrości, dzisiaj, gdy 
spotykacie się z waszym Arcypasterzem, chciejcie nabrać z 
tego ołtarza, z tego domu, mocy do właściwego kształtowania 
swojej kapłańskiej duchowości. Niech Wasze kapłaństwo roz-
kwita na chwałę Boga i Kościoła. 
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Odważne przyznawanie się do Chrystusa 

Sobota po 28 niedzieli zwykłej, 19 października 1991 r. 
Rz4, 13. 16-18; Łk 12, 8-12 

1. Odwaga – cnota poszukiwana 

Eminencjo, nasz Ojcze Kardynale! Drodzy bracia w po-
wołaniu kapłańskim! W życiorysach bohaterów narodowych, w 
biografiach męczenników, a także w naszym codziennym życiu 
spotykamy się z ważną chrześcijańską cnotą, której na imię od-
waga. Mówimy: Ten odważnie wyznawał swoją wiarę. Ten miał 
odwagę powiedzieć prawdę. Ta miała odwagę przyznać się do 
popełnionego czynu. 

Czasem w programach telewizyjnych przedstawiają nam lu-
dzi odważnych, którzy uratowali życie innym lub też okazali 
komuś w potrzebie znaczącą pomoc. Cenimy takich ludzi. 
Niektórym z takich wybudowano pomniki. 

2. Odwaga w wyznawaniu Chrystusa 

Odważne przyznawanie się do Chrystusa przed ludźmi -to 
przewodnia myśl ogłoszonej przed chwilą Ewangelii. „Kto się 
przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do 
niego wobec aniołów Bożych” (Łk 12, 8). Przyznawanie się do 
Chrystusa bywa czasem łatwe, ale częściej bywa trudne. Ła-
two przyznać się do Chrystusa, gdy się stoi w kościele na 
ambonie, gdy się siedzi w konfesjonale, gdy się jest oficjalnie 
na katechezie w szkole. Trudniej wtedy, gdy się jedzie po 
cywilnemu pociągiem czy samochodem, gdy się załatwia ja-
kieś drażliwe sprawy, gdy trzeba ponieść jakieś przykre konse-
kwencje. 

Łatwiej  przyznają się nasi wierni do Chrystusa w kościele 
na nabożeństwie, w kancelarii parafialnej. Trudniej jednak 
przychodzi  opowiedzieć  się  za  Chrystusem w sejmie, w te- 
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lewizji, w gabinecie ginekologicznym, a nawet w koleżeńskiej 
dyskusji, a co dopiero mówić o sytuacji, gdy z tego powodu 
grozi utrata stanowiska, nagrody pieniężnej, awansu itd. W 
latach powojennych mieliśmy na to wiele jaskrawych przykła-
dów. Przed ludźmi przyznającymi się do Chrystusa zamykały 
się drzwi wielu urzędów, stanowisk, funkcji. Wielu było 
wprost szykanowanych. Nie wszyscy wytrwali. Wielu wyparło 
się, ale byli i tacy, którzy wytrwali. Wybrali Chrystusa, a nie 
inne, mniejsze wartości. 

3. Chrześcijańska odwaga – naszym zadaniem 

Co jest potrzebne, co ułatwia przyznawanie się do Chry-
stusa? Właśnie odwaga, o której mówimy, ale nie taka zwykła, 
ryzykancka, laicka, która popycha do zła, ale odwaga religijna. 
Odwaga religijna to wielki przymiot apostoła – jak mawiał 
kard. Stefan Wyszyński. Apostoł wystraszony to żaden apostoł. 

Jest 31 sierpnia obecnego roku. Odważny polski kapłan uda-
je się na rozmowę do ks. Tadeusza Kondrusiewicza, ar-
cybiskupa Moskwy. Prosi go o pozwolenie na zorganizowanie 
procesji na Plac Czerwony. Pyta tylko swojego biskupa, a nie 
władzę świecką. Biskup daje pozwolenie. Ksiądz wprowadza 
religijną procesję na Plac Czerwony. W procesji wierni niosą 
krzyż i figurkę Matki Boskiej Fatimskiej. Ksiądz kropi świę-
coną wodą Plac Czerwony. Procesja narażając się na szykany, 
odważnie wchodzi na Kreml.  I  tam w cerkwi uczestnicy 
procesji biorą udział  w  nabożeństwie  ekumenicznym.       
Odważny kapłan, odważny chrześcijanin, może tyle zdziałać 
dla Chrystusa. 

Gdy  mowa o odwadze, gdy mowa o odważnym wyzna-
waniu  Chrystusa,  nie sposób dziś, 19 października, nie 
wspomnieć  ks. Jerzego  Popiełuszki,  tego  odważnego  świad-
ka Chrystusa.  Niektórzy  może  mówili: Frajer, narażał się nie-
potrzebnie,  lepiej  było  dać  spokój.  Mógłby  przecież  żyć  
i  dalej  apostołować.  Potrzebne  mu to było. Ale on w spra- 

140 



wach wiary, w sprawach prawdy ewangelicznej nie znał kom-
promisu. Nie był człowiekiem koniunktury. To nic, że zginął. 
Po ludzku rzecz biorąc, przegrał, ale przecież on zwyciężył. 
Będzie wychwalany przez pokolenia. Będzie ciągle żywy w 
pamięci narodu. 

Prośmy na tej Eucharystii o dar odważnego wyznawania 
Chrystusa dla nas i dla ludzi, którym służymy, a także dla 
tych, którzy są dzisiaj prześladowani za wiarę. Prośmy o moce 
Ducha Świętego, gdyż było dzisiaj powiedziane: „Duch Święty 
nauczy was w tej godzinie, co mówić należy” (Łk 12, 12). Nie 
zapominaj przeto o mocy Ducha Świętego, która jest ci dana, 
bądź na nią zawsze otwarty. Zamknięcie się na Bożego Ducha 
jest okropne! „Kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie bę-
dzie miał przebaczone”. 

Niech nasze działanie apostolskie, także to w szkole na ka-
techezie, będzie działaniem w mocy Ducha Świętego. Niech 
całe nasze życie będzie odważnym przyznawaniem się do Chry-
stusa. Amen. 

Dwie postawy wobec Boga 

Sobota po 3 niedzieli Wielkiego Postu, 12 marca 1994 r.  

Oz.6, l-6; Łk 18, 9-14. 

1. Czas walki z grzechem i czynienia dobra 

Czas  Wielkiego  Postu to czas walki z grzechem, walki 
z naszymi wadami,  słabościami,  z  tym  wszystkim,  co  nas 
oddala  od  Pana  Boga.  Czas  Wielkiego  Postu  to  także  
czas utrwalania cnót, dobrych sprawności, tego wszystkiego, 
co nas przybliża do Pana Boga. Na dzisiejszej liturgii Pan Bóg 
piętnuje  w  nas  pewne  postawy  złe i zachęca do postaw do- 
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brych. Czyni to poprzez ewangeliczną przypowieść o faryze-
uszu i celniku. Jakie są to postawy? Najpierw wymieńmy po-
stawy napiętnowane przez Boga. 

2. Postawy negatywne 

a) Postawa pychy. 

Reprezentuje ją dziś faryzeusz. „Boże, dzięki Ci, że nie je-
stem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i 
ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesię-
cinę ze wszystkiego, co nabywam” (Łk 18, 11-12). Postawa 
faryzeusza to postawa patrzenia na innych z „góry”, postawa 
chwalenia się. Pycha to nieuzasadnione wynoszenie się ponad 
innych, czasem i pogarda wobec drugich. Postawa ta bardzo nie 
podoba się Bogu. W Księgach biblijnych znajdujemy wiele 
ostrzeżeń przed pychą. Jest ona uważana za początek wszyst-
kiego zła. Potwierdzało się to w historii; grzech aniołów, 
grzech pierwszego człowieka – to grzechy pychy. 

Pycha hierarchów duchownych doprowadziła do rozbicia 
Kościoła. Wszyscy pyszałkowie zwykle marnie kończyli. Po-
stawa pychy szczególnie razi u osoby duchownej. Nie podoba 
się nam duchowny pyszałek, ksiądz, który nie da sobie niczego 
powiedzieć, który na wszystkim zna się najlepiej, który na 
wszystko ma gotową odpowiedź, który uważa się za „omnibu-
sa”. Ksiądz typu: Pan Jezus powiedział, a ja bym dodał... Niech 
nas Bóg broni przed tego typu postawą. 

b) Postawa skostniałego formalizmu i rytualizmu. 

Jest to druga postawa dziś piętnowana przez Pana Boga: 
„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej 

niż całopalenia” (Oz 6, 6). Bóg nie patrzy na naszą obrzędo-
wość, rytualne działania, ale patrzy w serce: „Ten lud czci 
Mnie  wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” 
(Iz 29, 13;  Mt 15, 8).  Łatwiej jest niekiedy odprawić jakieś 
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nabożeństwo, odmówić brewiarz, nawet ludzi wyspowiadać w 
zimnym kościele, aniżeli dogadać się z proboszczem, okazać 
pomoc człowiekowi w potrzebie, okazać cierpliwość wobec 
natrętnych. 

3. Postawy pozytywne 

a) Postawa pokory. 

Reprezentuje ją w przypowieści celnik: „Celnik stał z daleka i 
nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i 
mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika» (Łk 18, 13). Bóg 
kocha ludzi pokornych: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy 
swojej” (Łk l, 48a) – wyznaje Maryja. „Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższo-
ny” (Łk 18, 14b). 

Księża pokorni podobają się nie tylko Bogu, ale także lu-
dziom. Oni wolą nas widzieć pokornymi, skromnymi, aniżeli 
wyniosłymi. 

b) Postawa poznania i miłości Boga. 

Czytaliśmy przed chwilą słowa: „Dołóżmy starań, aby po-
znać Pana... Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga 
bardziej  niż  całopaleń”  (Oz 6, 3. 6).  Miłość jest zwykle na-
stępstwem poznania, Trzeba coś choć trochę poznać, by to coś 
ukochać. Czy znasz bracie kapłanie, Pana Boga? Gdybyś po-
wiedział, że już znasz, to byłbyś kłamcą. Często kontury Boga 
nam się zacierają.  Zamazuje się nam obraz Boga, nam kapła-
nom także. Mamy być pierwsi w kolejce do poznania Pana. 
„Dołóżmy starań, aby poznać Pana”. Kto Boga coraz lepiej 
poznaje, nie  może  Go  nie  kochać.  Za poznaniem idzie mi-
łość. Dlatego nie lekceważmy poznania. Mówiliście dzisiaj o 
New Agę.  Jest to ruch,  który  rozmydlą,  rozmazuje  prawdę 
o  prawdziwym  Bogu.  Dlatego  postulat  miłości  humanitarnej, 
ruchu dla przyrody stoi na glinianych nogach. Fundamentem 
wszystkiego jest Bóg. 
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Czas Wielkiego Postu to czas poznania Pana, to czas od-
nawiania miłości do Niego. Niech nas Pan przemieni w tej Eu-
charystii w takich, jakich chce nas mieć: pokornych, po-
znających, miłujących Go. Nie przeszkadzajmy Mu w tym. 
Amen. 

Wierność Prawu Bożemu 

Sobota po l niedzieli Wielkiego Postu, 11 marca 1995 r. 

Pwt26, 16-19; Mt 5, 43-48 

1. Potrzeba wierności Bożemu Prawu 

Zdążyliśmy już zauważyć, że w Wielkim Poście jesteśmy 
częściej wzywani do wierności Bożemu Prawu, do zacho-
wywania Bożych przykazań. Już w czwartek, nazajutrz po Śro-
dzie Popielcowej, zostało ponowione wobec nas wołanie Pana 
Boga poprzez Mojżesza: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i 
szczęście, śmierć i nieszczęście – błogosławieństwo i prze-
kleństwo(...) Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze 
potomstwo(...) Miłując Boga, swego Pana, słuchając Jego głosu, 
lgnąc do Niego...” (Pwt 30, 15. 19b. 20a). Mojżesz trzymając w 
ręku Tablice Bożego Prawa wzywał do wierności przykaza-
niom, obiecując za to życie, szczęście, błogosławieństwo. 

Na dzisiejszej liturgii wraca ta sama myśl – w nowej wersji: 
„Dziś twój Pan rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż 
ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy” (Pwt 26, 16). 

To wezwanie w różnej wersji powtórzone jest aż trzy-
krotnie. To wołanie o strzeżenie przykazań całym sercem, 
całą  duszą  jest  dziś  zagłuszone  przez wołanie mędrców tego 
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świata, liberałów, masonów. Co oni głoszą? Oto mówią oni: nie 
ma obiektywnych norm prawa. Człowiekowi nie wolno niczego 

z zewnątrz narzucać, żadnych przykazań, żadnych zobowiązań, 
nakazów, zakazów. Człowiek jest wolny. Sam potrafi sobie na-
kreślić, co jest dobre, a co złe. Nie ma prawdy obiektywnej. 
Człowiek sam rozstrzyga, co jest dla niego prawdą. Człowiek nie 
jest lektorem, ale kreatorem norm moralnych. 

Jak można nazwać taką postawę? Co to oznacza? Jest to 

próba zepchnięcia z tronu Pana Boga i posadzenia na nim czło-
wieka. Próby te w dziejach kończyły się fiaskiem i przynosiły 
człowiekowi nieszczęścia. Jesteśmy, bracia, wybrani i powoła-
ni, aby Pana Boga ogłaszać naszym Prawodawcą, naszym Oj-

cem i Panem doczesności i wieczności. Jesteśmy powołani, aby 
– tak jak ongiś Mojżesz, a potem Chrystus -wzywać ludzi do 

zachowywania Bożego Prawa. Jest to bardzo ważny element 
wielkopostnego nawrócenia – powrót do większej wierności 
Bożemu Prawu. 

Otrzymujemy dziś także przypomnienie, żeby strzec na-
kazów Pańskich i wypełniać je „z całego swego serca i z całej 
duszy”. Pokochać Boże Prawo całym sercem, całą swoją duszą, 

a więc nie byle jak, nie na 30%, 50% czy 80 %, ale pokochać 

pełną miłością. 

2. Szczytowa postać prawa miłości 

Całe Prawo Pańskie streszcza się w przykazaniu miłości. 

Dziś Chrystus w Ewangelii wskazuje na szczytową formę 
miłości człowieka. Jest to miłość nieprzyjaciół. „A Ja wam 
powiadam: «Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują»„ (Mt 5, 44). Na ziemi nie ma 

się wszystkich ludzi jako przyjaciół. Nie narodził się jeszcze 
człowiek i nie narodzi, który by wszystkich zadowolił. W 

gronie ludzi,  z którymi przestajemy, spotykamy wrogów. 
Czasem są oni ukryci. Nie chcą z nami walczyć wprost, ale 
podstępnie.  Chrystus każe nam ich miłować. Sam nam poka-
zał,  jak  to  należy  czynić. Do Judasza odezwał się w Ogrójcu: 

145 



„Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26, 50). Na krzyżu mówił: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Wie-
lu potem poszło w ślady Chrystusa. Szczepan kamienowany 
modlił się za swoich oprawców: „Panie, nie poczytaj im tego 
grzechu” (Dz 7, 60). Jan Paweł poszedł do celi swego niedo-
szłego zabójcy, by mu przebaczyć. Wczoraj minęła 21. roczni-
ca śmierci kard. Bolesława Kominka, pierwszego po wojnie 
polskiego biskupa we Wrocławiu, arcybiskupa, metropolity i 
kardynała. W katedrze naszej, w czasie wieczornej Mszy świę-
tej, zostało przypomniane, iż był on współautorem słynnego 
orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, ogłoszo-
nego przed milenium Chrztu Polski. W orędziu tym były 
słowa: „Przebaczamy i prosimy 

0 przebaczenie”. One to wywołały burzę i jazgot w ówcze-
snych środkach społecznego przekazu. Komuniści wołali: 
„Nie  przebaczymy”.  Zwoływali  wiece,  podburzali ludzi 
przeciw biskupom. Nazywano naszych biskupów zdrajcami. Ci, 
którzy to robili, nie rozumieli Ewangelii. To tylko Kościół 
wyjmował z serca Ewangelii ten najtrudniejszy wymóg nauki 
Chrystusa: miłować nieprzyjaciół. 

Telewizja Polska w jedną z niedziel lutego nadała program 
związany teoretycznie z ustawą sejmową poświęconą ochronie 
zwierząt. W programie wzięło udział wielu znanych 

1 głośnych polityków różnych opcji politycznych. Jeden z nich 
oświadczył, że jeśli z któryś z posłów, nawet należących do 
przeciwnej ideowo i programowo partii, ma psa lub inne 
zwierzę, jest to nieomylnym znakiem tego, że jest on dobrym 
człowiekiem, to znaczy, że jest on jakoś otwarty na świat i 
wrażliwy, że ostatecznie z takim posłem czy politykiem 
można dojść do porozumienia w sprawach najważniejszych. 
Można tu zapytać: Czy rzeczywiście stosunek człowieka do 
zwierząt jest pierwszym kryterium czyjegoś człowieczeń-
stwa? Odpowiedź jest znana.^Miarą człowieczeństwa jest 
przede wszystkim stosunek człowieka do drugiego człowieka, 
poczucie solidarności z nim w jego cierpieniu, gotowość do 
poświęceń i wyrzeczeń dla jego dobra. 
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3. Z cierpliwością i miłością do dalszej służby 

Drodzy Bracia! Wkroczyliście po raz pierwszy jako kapłani 
w Wielki Post. Czeka na was wielka praca, szczególnie w kon-
fesjonale. Pokochajcie konfesjonał. Tam was nikt z ludzi nie 
potrafi zastąpić. Bądźcie cierpliwi i pełni miłości wobec ludzi 
proszących o Boże miłosierdzie, ludzi wracających z grzesz-
nych dróg do zagrody miłującego Ojca. Gdzież ludzie mają 
dziś znaleźć ukojenie, zrozumienie, jak nie u kapłana. Okazuj-
cie więc wszystkim cierpliwą miłość, także nieprzyjaciołom, 
także tym, którzy będą wam przeszkadzać w pracy ewange-
licznej. Na żniwie Pańskim wypełniajcie tę najtrudniejszą for-
mę miłości, jaką jest miłość nieprzyjaciół. I uczcie takiej po-
stawy waszych podopiecznych. 

Prośmy Chrystusa w tej Eucharystii, by nam pomógł wy-
pełniać ten wielki i trudny wymóg miłości. Prośmy o błogo-
sławieństwo na wielkopostny trud nad odnawianiem ducho-
wym ludzi. Amen. 

Składanie Bogu świadectwa 

Sobota po 28 niedzieli zwykłej, 21 października 1995 r.  

Rz.4, 13. 16-18; Łk 12, 8-12 

W modlitwie dnia dzisiejszej liturgii skierowaliśmy przed 
chwilą do Pana Boga następującą modlitwę: „Boże, Ty obda-
rzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską 
gorliwością w głoszeniu Ewangelii, spraw, abyśmy za jego 
wstawiennictwem zawsze składali Tobie świadectwo przez 
naszą wiarę i czyny”. 

Treściowo dobrze współgra ta modlitwa z przesłaniem 
dzisiejszych  czytań biblijnych.  Jest w nich bowiem mowa o 
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wierze i o jej wyznawaniu przed ludźmi. Idąc za sugestią wy-
żej wspomnianej modlitwy, rozważmy w naszej refleksji dwa 
tematy: składać świadectwo przez wiarę i składać świadectwo 
przez czyny. 

1. Składanie świadectwa Bogu przez wiarę 

Apostoł Paweł w pierwszym czytaniu  przypomina  nam  
postać Abrahama, ojca narodu wybranego,  a zarazem ojca 
wiary, o którym powiedział, iż „on to wbrew nadziei uwierzył 
nadziei”. 

W życiu Abrahama miała miejsce, jak wiemy, szczególna pró-
ba wiaiy. Bóg zapowiedział Abrahamowi potomstwo w sytuacji, 
gdy jego żona Sara była już w podeszłym wieku. Abraham 
uwierzył w Bożą obietnicę. Bóg dotrzymał słowa. Sara wydaje 
syna Izaaka. Ale oto Bóg nie kończy próbować Abrahama. W 
pewnej chwili każe Abrahamowi złożyć jedynego syna w ofie-
rze. Bóg w tym momencie jakby zaprzeczył sobie samemu. 
Abraham spełnia polecenie Boga. Spełnia i nie zawodzi się. 
Izaak jest w rezultacie ocalony, a on pozostaje dla potomnych 
wzorem zawierzenia Bogu. Apostoł nazywa go ojcem nas 
wszystkich: „On jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: 
„Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. 
Jemu on zawierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co 
nie istnieje, powołuje do istnienia” (Rz4, 17). 

Na przykładzie Abrahama uświadamiamy sobie, iż wiara 
polega na posłuszeństwie Bogu, na zawierzeniu Jego Słowu, na 
wewnętrznym przylgnięciu do Boga. Wiemy, że takie za-
wierzenie jest darem, o który trzeba pokornie prosić. Jest ono 
owocem działania Ducha Świętego w nas. Chrystus w Ewan-
gelii zapewnia nas o tej ustawicznej asystencji Ducha Świętego 
w naszym życiu, szczególnie w chwilach trudnych, w chwi-
lach, w których chodzi o sprawy duchowe, Boże. 

„Kiedy  was ciągnąć będą do synagog, urzędów, władz, 
nie martwcie  się,  w  jaki sposób albo czym macie się bronić 
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lub co macie mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie 
godzinie, co mówić należy” (Łk 12, 12). 

Bracia! Jako kapłani otrzymaliśmy namaszczenie Duchem 
Świętym. Równocześnie jako kapłani jesteśmy powołani do 
dawania świadectwa Bogu poprzez naszą wiarę. Zauważmy, że 
w czytanej na początku modlitwie była mowa o dawaniu świa-
dectwa Bogu. Jest to bardzo ważne, gdyż ludziom można dawać 
świadectwo na pokaz, oczekując na uznanie czy na pochwałę. 
Bogu daje się świadectwo bezinteresownie. Boga nie da się 
oszukać, przed Nim nie można uchodzić za lepszego niż się jest 
w rzeczywistości. 

Zapytajmy, jakie jest nasze świadectwo wiary przed Bo-
giem, po kilku miesiącach bycia kapłanem czy po kilkunastu, 
kilkudziesięciu latach posługi kapłańskiej. 

Popatrz na twoją codzienną więź z Bogiem. Popatrz na 
twój początek dnia, na jego koniec. Spójrz na twoją modlitwę 
Liturgii Godzin. Czy Bóg jest obecny w twoim przygotowaniu 
się do homilii, do katechezy? Czy uświadamiasz sobie działanie 
Ducha Świętego w twoim sercu? Czy Bóg jest obecny w twoich 
konfliktach z proboszczem, z kolegą, współpracownikiem, ze 
służbą kościelną, w tych codziennych szarych dniach? 

Całe życie nasze trzeba przynosić Bogu na rozmowę z 
Nim. Zanim pójdę do ludzi, do ołtarza, do konfesjonału, na am-
bonę, na katechezę, mam się najpierw z Panem Bogiem połą-
czyć, by potem iść wszędzie tam jako człowiek wiary. 

2. Składanie Bogu świadectwa przez czyny 

Widzialne czyny w naszym życiu winny wyrastać z wiary. 
Można powiedzieć, iż w naszych czynach: zachowaniu, mówię niu, 
działaniu – winna się jakby uzewnętrzniać nasza wiara. 

Jakie są to czyny? Na pierwszym planie są to czyny miło-
sierdzia. Wczoraj w Kościele krakowskim, a także w całym 
Kościele polskim wspominaliśmy człowieka świętego, który był 
kapłanem, dziekanem, rektorem, profesorem Akademii 
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Krakowskiej w XV wieku – św. Jana z Kęt (1390-1473). Pozo-
stał dla nas wielki nie tylko dlatego, że był uznanym, mądrym. 
Wysławiamy go dziś raczej za to, że był przede wszystkim 
dobrym, miłosiernym. 

Znana jest piękna legenda mówiąca o tym, jak to Jan oddaje 
zawieruszony pieniążek, którego złodzieje nie znaleźli w cza-
sie rabunku. Jan z Kęt stał się mistrzem przede wszystkim przez 
swą pokorę i miłosierdzie. 

Na Kielecczyźnie, po wrześniowej powodzi, w wielu pa-
rafiach ogłaszano zbiórkę pieniędzy na powodzian. Do biura 
jednej z parafii przyszła kobieta ze skromną ofiarą od siebie. 
Dodała ofiarę także od swojego syna, który przebywał w wózku 
inwalidzkim. Było to 30 dolarów. Chłopak miał w sumie 60 
dolarów. Zbierał na nowy wózek inwalidzki dla siebie. Gdy 
usłyszał o potrzebie powodzian, oddał połowę tego, co na-
zbierał. Powiedział sobie: Ja mogę jeszcze poczekać. Inni są w 
większej potrzebie. Gdy dowiedziano się o tym w Katolickiej 
Agencji Informacyjnej w Warszawie, znaleziono pieniądze i 
kupiono chłopcu nowy wózek. Dobro wyzwala dobro. Warto 
być dobrym. 

Przez nasze czyny wyznajemy, potwierdzamy naszą wiarę. 
Jest to szczególna forma wyznania Chrystusa przed ludźmi, o 
czym mówił dziś Chrystus w Ewangelii. Wyznanie przez czy-
ny jest bardziej czytelne i bardziej pociągające niż same czyny. 
„Słowa bowiem pouczają, a przykłady pociągają”- jak mawiali 
już starożytni. „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna 
się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się 
Mnie zaprze wobec ludzi, tego zaprę się i Ja wobec aniołów 
Bożych” (Łk 12, 8-9). 

Przyznawajmy się do Chrystusa nie tylko w słowach, ale 
przede wszystkim w naszych czynach. Prośmy Chrystusa dziś, na 
naszym kapłańskim spotkaniu, aby dał nam tyle mocy, by-
śmy byli zdolni do składania dobrego świadectwa Bogu 
przez naszą wiarę i czyny. Niech moc Ducha Świętego ogar-
nie nas w tej Eucharystii, byśmy odrodzili się duchowo w 
naszym kapłaństwie. Amen. 

150 



Wielkopostne przesłanie 

Sobota po Popielcu 24 lutego 1996 r.  

Iz 58,9b-14;Łk5,27-32 

Odczytana Ewangelia kryje w sobie dwa zdarzenia: po-
wołanie celnika Lewiego oraz ucztę, którą Lewi urządził dla 
Chrystusa u siebie w domu. Egzegeci twierdzą, iż wydarzenia te 
nie nastąpiły po sobie, ale są oddzielone czasem. Wy-dobądźmy 
główne wątki zawarte w przesłaniu tej Ewangelii. 

1. Jezus powołuje do siebie tych, których chce, także 

grzeszników 

Jezus nie tworzył sobie kręgu uczniów spośród ludzi do-
skonałych, ludzi, którzy mieli dobrą opinię w społeczeństwie. 
Do grona najbliższych przyjaciół zaprosił także tych, którymi 
ludzie pogardzali. Takim właśnie pogardzanym był celnik Lewi, 
Mateusz. Casus Mateusza jest przykładem na to, że Chrystus 
może przeobrazić człowieka w zupełnie nowego, o nowych 
zadaniach, o nowej hierarchii wartości. 

Prawidłowość tę trzeba odnieść do każdego z nas. Byli od 
nas na pewno lepsi, zdolniejsi. Być może, że były rodziny z 
lepszymi dziećmi, a jednak Chrystus nas wybrał i powołał. 

Niech naszej pracy kapłańskiej towarzyszy zawsze ta świa-
domość, iż Pan pochylił się nad każdym z nas. Wybrał nas nie 
dlatego, że byliśmy pobożni, grzeczni czy lepsi od innych. Po-
wołał nas jako grzeszników, abyśmy z Nim budowali Boże Kró-
lestwo. 

2. Idąc za Chrystusem, nie wolno zapomnieć o dawnych 

współpracownikach 

Czasem nam mówią, że idąc za Chrystusem, trzeba wszystko 
zostawić,  zerwać  z  dawnym towarzystwem. W pewnym sensie 
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tak. Ale trzeba jakoś pozostać dla tych, wśród których się było. Oto 
Mateusz prosi na ucztę nie tylko Jezusa i Jego uczniów, ale zaprasza 
sporą liczbę celników, być może dawnych przyjaciół, kolegów. Nie 
zrywa więc zupełnie z dawnym światem, chociaż stał się kimś in-
nym. Z pewnością nie wrócił do ich stylu życia, nie aprobował zła, 
które popełniali. Być może chciał się podzielić szczęściem, które go 
spotkało. 
Powyższa wskazówka powinna znaleźć zastosowanie i w naszym 
posłannictwie. Jesteśmy ze świata. Pochodzimy być może z 
grzesznego świata. Nie wolno gardzić tym światem. Nie wolno 
zapominać o ludziach, o kolegach, koleżankach, którzy pozostali 
w naszych środowiskach. Trzeba im się przypominać, ale nie w 
tym celu, by akceptować jakieś zło, by wracać do jakichś 
grzesznych praktyk, ale by ogłaszać, jak wielką radość znajdu-
jemy w naszym powołaniu, by też pokazać, że jesteśmy jacyś 
inni, że przemienił nas Chrystus. 

3. Jesteśmy powołani do grzeszników, a nie do sprawie-

dliwych 

Jezus odważył się zabrać ze sobą na ucztę do Lewiego swoich 
uczniów. Chciał im przez to powiedzieć, że przyszedł do 
grzeszników, do chorych, do tych, którzy się źle mają – je-
steśmy posłani do grzeszników, do naszych wrogów, do nie-
przyjaciół Boga. 
To prawda, że lepiej czujemy się wśród sprawiedliwych, 
pobożnych, związanych z Kościołem. To oni nas zapraszają do 
siebie; my z kolei widzimy ich z radością na plebanii. Czasem 
może się nawet wytworzyć towarzystwo wzajemnej adoracji. 
Bywa, że szukamy owieczek już dawno odnalezionych, a nie 
szukamy tych, którzy czekają, aby ich znaleziono. 
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4. Jesteśmy posłani,  by  wzywać  do  nawrócenia:  „Nie 

przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 

grzeszników” (Łk 5,32) 

W tym nawróceniu nie chodzi o zmianę poglądów politycznych, o 
aprobatę czy dezaprobatę jakichś akcji społecznych. Na pierw-
szym planie w Ewangelii nawrócenia chodzi 

0 powrót do Pana Boga. Konkretnie chodzi o odejście od naszej 
ludzkiej pychy i niewiary. Postawę pychy reprezentują w dzi-
siejszej Ewangelii faryzeusze i uczeni w Piśmie. Bóg Jahwe 
jest im potrzebny, by pomógł im zrealizować ich plan na szczę-
ście. Chcieli mu się przypodobać, dlatego dokładnie wypełniali 
przepisy Tory. Bali się kary Boga za występki. W centrum 
ich troski byli oni sami, a nie Bóg. Stosowali prawo odwetu: 
„oko za oko i ząb za ząb”. Sądzili, że sami się zbawią, jeśli będą 
dokładnie zachowywać prawo. 

Chrystus proponuje inną drogę. Proponuje nawrócenie 

1 przyjęcie Jego stylu życia, tego stylu, o którym nam mówił w 
ostatnią niedzielę: „Nie stawiajcie oporu złemu”. Jezus nikomu 
nie oddawał złem za zło, ale zawsze za zło oddawał dobrem. 
Za wrogów swoich modlił się: „Ojcze, odpuść im, bo nie wie-
dzą, co czynią”. 

W ludziach głęboko zakorzeniona jest postawa faryzejska, 
starotestamentalna. 

Mąż wraca z pracy zdenerwowany, bo nie otrzymał premii, 
bo szef go nie zauważył. Żona czeka z dobrym obiadem. Ale on, 
który doświadczył zła i niesprawiedliwości, oddaje tę niespra-
wiedliwość i zło żonie. Jest zdenerwowany. Nie chce jeść, zupa 
nie dosolona, odchodzi od stołu, awanturuje się. Przelał zło na 
żonę. Żona z kolei po jakimś czasie wyładowuje swoją złość na 
dziecku, które wróciło ze szkoły, może nawet z piątką. Matka 
gasi jego radość, przelewając zło otrzymane od męża. Z kolei 
dziecko szuka też możliwości wyładowania zła, które otrzymało 
od matki. 

Chrystus  jest  tym,  na  kim  zło się zatrzymało. Jezus niko-
mu  już  zła  nie  oddał,  a  otrzymał go wiele od ludzi, łącznie 

153 



od innych nie zostało przekazane innym, m IN im się zatrzy-

mało: „Nie stawiajcie oporu złemu” (Mt 5, 39). 

Ku takiej postawie mamy nawracać tych, którym służymy. 

Nasza wielkopostna droga za Chrystusem 

Sobota po Popielcu, 15 lutego 1997 r.  
Iz 58, 9b-14; Łk 5, 27-32 

1. Polowanie na sensacje 

Są ludzie w naszym społeczeństwie, którzy polują na sensacje. 

Wykorzystują to niektórzy dziennikarze, redakcje czasopism – i 

karmią swoich czytelników małymi lub większymi sensacjami. 

Dzięki temu osiąga się niezły interes w sprzedaży. Posmak sensacji 

posiada dziś wiele reklam radiowych i telewizyjnych. Mamy też 

coraz więcej filmów sensacyjnych, które oglądaj ą nie tylko 

młodzi, ale dorośli i starsi, a nawet dzieci. Także w kręgach osób 

duchownych spotykamy takich kolegów, którzy lubują się w 

przekazywaniu, kolportowaniu drobnych czy większych sensa-

cyjek. Trzeba powiedzieć, że te różne sensacyjki ubarwiają 

życie. 

Takim wydarzeniem, do pewnego stopnia sensacyjnym, było 

kiedyś powołanie celnika Lewiego, o którym dziś słyszymy w 

Ewangelii. Musiało wielu zdziwić to, że Jezus do grona swoich 

najbliższych uczniów powołał właśnie celnika. Być może fakt 

ten wywołał także zdziwienie w kręgach powołanych uczniów. 

Może wielu myślało sobie: Co On wyrabia, na kim chce budo-

wać, kim się otacza. My dzisiaj odczytujemy ten fakt jako prze-

jaw miłości Chrystusa, jako dowód, że Chrystus z każdego czło-

wieka może uczynić swego przyjaciela. 
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W scenie powołania Lewiego mamy też określenie reakcji 
powołanego. Jest ona bardzo pozytywna: „On zostawił 
wszystko, wstał i poszedł za Nim” (Łk 5, 27). 

Los Mateusza jest dziś naszym losem. To nas dziś Chrystus 
powołał do grona swoich najbliższych uczniów. Patrząc na po-
stawę Mateusza, rozważmy, co znaczy dla nas iść za Chrystu-
sem dziś – nam, w tegorocznym Wielkim Poście, nam – przy-
gotowującym ludzi do przeżycia 46. Międzynarodowego Kon-
gresu Eucharystycznego. 

2. Kapłańskie „iść za Chrystusem” dziś 

Możemy wskazać na kilka wymiarów owego „iść za Chry-
stusem” dziś. Wyróżnijmy wymiary najważniejsze: 

a) „Iść za Chrystusem”, czyli zostać Jego uczniem, to 
przylgnąć do Jego nauki, to pokochać tę naukę, to często 
powtarzać za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Żeby owo przylgnięcie 
się odnawiało i pogłębiało, trzeba nam kontemplować Słowo 
Boże, rozważać je na modlitwie, fascynować się nim. Wtedy 
większe będzie pragnienie dzielenia się tym Słowem z innymi. 
Wtedy nie będzie lęku przed homilią, przed katechezą. Wtedy 
jest większa szansa, by to Słowo wytyczało także program 
naszego życia. Ciągle sobie powtarzamy, że myśl Chrystusa 
jest najsilniejsza, że nikt nie wynalazł dotąd i nie wynajdzie 
lepszej recepty na udane życie, na wygranie życia doczesnego i 
wiecznego. 

b) „Iść za Chrystusem” to znaczy: tak jak On szukać i 
zbawiać, co było zginęło, nie wzywać do nawrócenia spra-
wiedliwych, ale grzeszników, gdyż oni potrzebują lekarza. 
Gdy to mówimy, warto zapytać, kogo my poszukujemy?; kogo 
poszukuje wielu księży? Bywa niekiedy tak, że poszukujemy 
tych, którzy już dawno zostali znalezieni, którzy są blisko  
Chrystusa.  Z  nimi  spędzamy  wiele czasu, im poświęcamy 
swe  siły i umiejętności.  Jezus  dziś  nas  upomina,  abyśmy 
szukali  tych,  którzy  są  chorzy  na  duchu,  którzy są daleko od 
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prawdy i od dobra. Takim winniśmy służyć w  pierwszej  kolej-

ności. 

c) „Iść za Chrystusem” to także uczestniczyć w Jego męce i 

krzyżu, to podjęcie trudnych obowiązków codziennej ka-

płańskiej służby, to codzienne zapieranie się siebie samego, to 

umiejętność kierowania samym sobą. Umiemy kierować samo-

chodami, umiemy pokierować, poradzić ludziom w konfesjonale. 

Największe trudności mamy niekiedy z mądrym kierowaniem 

samym sobą. W seminarium mówiono nam często: kto się nie 

poświęci, niczego nie dokona. To poświęcenie, samozaparcie 

może być ciężkim krzyżem. Dużą ofiarą, uciążliwym krzyżem 

może być nasza wielkopostna służba w konfesjonale w zim-

nych kościołach na spowiedziach rekolekcyjnych, czy też w 

parafiach, gdzie pracujemy. Uciążliwym krzyżem może być tak-

że katecheza z trudną młodzieżą czy z niesfornymi dziećmi. 

3. Mądrość, dobroć i oddanie 

Powyższą postawę właściwą dla tych, którzy prawidłowo 
idą za Chrystusem, można streścić w trzech innych słowach: 
mądrość, dobroć i oddanie Kościołowi. W ubiegły wtorek, 11 
lutego, odbyło się na naszym Fakultecie kolokwium habilita-
cyjne ks. Romana Harmacińskiego. W pracy habilitacyjnej 
przedstawił on osobę i dzieło życia ks. bp Wilhelma Pluty, 
pierwszego biskupa gorzowskiego. Autor przytoczył słowa 
Jana Pawła II przesłane po śmierci bp Pluty w telegramie 
kondolencyjnym. Ojciec święty stwierdził tam m.in.: „Po-
dziwialiśmy jego mądrość, dobroć i oddanie Kościołowi”. 
Oby o nas kiedyś tak ktoś powiedział, że byliśmy mądrzy, 
dobrzy i oddani Kościołowi. Ten tryptyk określający biskupa 
Plute jest bardzo bliski tryptykowi pokutnemu, jaki przyjęli-
śmy od Chrystusa w Środę Popielcową: modlitwa, post, jał-
mużna. Modlitwa, post, jałmużna są wyrazem mądrości, 
dobroci i oddania Kościołowi. 
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Prośmydzisiaj, w tej Eucharystii, o te wartości. Oby nam 
Pan pozwolił zasłużyć sobie na miano kapłanów mądrych, 
dobrych i oddanych Kościołowi. 

E. Homilie okolicznościowe 

Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła 

Homilia mszalna na rozpoczęcie XVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich 

Wrocław l września 1986 r. – Pwt 8, 2-3. 14b-16; l Kor 11, 23-26; J 6, 51-58 

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, Arcybi-
skupie, Metropolito Wrocławski! Ekscelencje, najczcigodniejsi 
Księża Biskupi! Czcigodni Księża Prelegenci, Księża Goście 
wszystkich stopni i godności! Przewielebni Księża Profesorowie 
i Wychowawcy Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropo-
litalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, z 
Księdzem Rektorem i Dziekanem na czele! Drodzy Bracia w po-
wołaniu kapłańskim! Czcigodne Siostry zakonne! Umiłowani w 
Panu, Bracia i Siostry! 

Wstęp 

Zespoleni nadprzyrodzoną wiarą uczestniczymy w liturgii 
Mszy świętej na rozpoczęcie XVI Wrocławskich Dni Dusz-
pasterskich.  Spełniamy  w tej chwili najświętszą czynność, 
jaką mamy tu, na ziemi – sprawujemy liturgię Eucharystii. 
Sprawujemy  tę  liturgię  Ojcu  Niebieskiemu, Wszechmocne- 
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mu Stwórcy nieba i ziemi, Stwórcy każdego z nas – Ojcu 
wszystkich ludów i narodów. Jemu składamy uwielbienie, 
dziękczynienie, przeproszenie i prośby przez Jezusa Chrystusa w 
Duchu Świętym. 

1. Ważność tematu XVI WDD 

Tę niewyczerpaną tajemnicę Eucharystii, którą tutaj w tej 
prastarej katedrze tumskiej we Wrocławiu, w tej chwili urze-
czywistniamy i którą codziennie sprawujemy w naszych świąty-
niach i kaplicach, obraliśmy w tym roku za przedmiot naszych 
trzydniowych refleksji teologicznych. Chcemy ją sobie przy-
bliżyć, bo przecież ona stanowi „szczyt, do którego zmierza 
działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wy-
pływa cała jego moc” -jak się wyraża Konstytucja o liturgii świę-
tej, Soboru Watykańskiego II. Przez nasze teologiczne rozważa-
nia chcemy przygotować się duchowo do przyszłorocznego, 
Krajowego Kongresu Eucharystycznego. 

Zanim w auli i w salach wykładowych Papieskiego Wydziału 
Teologicznego będziemy zgłębiać różne aspekty tej niepojętej do 
końca, zbawczej rzeczywistości, utworzyliśmy tutaj, w imię 
Chrystusa, w tej piastowskiej katedrze, święte zgromadzenie 
liturgiczne, by doświadczyć wśród nas obecności Syna Bożego, 
by poprzez Niego wypraszać moce Ducha Świętego na nasze 
trzydniowe obrady. Tkwimy tutaj w tej Bożo-ludzkiej rze-
czywistości, wokół której będą się skupiać nasze poszukiwania 
teologiczne. 

Od jakich myśli rozpoczniemy nasze refleksje? Którędy po-
wiodą nas szlaki naszych rozważań? Rozpocznijmy może naszą 
drogę myślową od prostych, a zarazem podstawowych stwier-
dzeń. Uwydatnijmy już tutaj, przy ołtarzu, przed Panem na-
szym, główne aspekty tej przebogatej tajemnicy, którą w tej chwi-
li pod przewodnictwem Księdza Kardynała sprawujemy. 
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2. Główne aspekty Eucharystii 

a) Eucharystia jako opowieść. 

Każda Eucharystia, a więc i ta obecnie dziejąca się wśród 
nas, jest opowieścią. W jej pierwszej części – w liturgii sło-
wa – słuchamy fragmentów najwspanialszej historii, jaka 
kiedykolwiek została opowiedziana. Jest to opowiadanie o tym, 
jak Bóg dał siebie człowiekowi w sposób tak serdeczny i cu-
downy zarazem. Historia ta jest najpiękniejszą historią o miłości 
wszystkich czasów. Ma ona wiele epizodów i wielu bohate-
rów. Na jej kartach znajdujemy między innymi Abrahama, 
Mojżesza, Dawida, Jeremiasza, Izajasza, Jana Chrzciciela, 
Maryję, Apostołów, a przede wszystkim samego Jezusa, 
Wcieloną Miłość Ojca. O Nim liturgia nie tylko opowiada, 
ale On sam jest Tym, kto w liturgii mówi – poucza i wzywa 
do życia w posłuszeństwie Ojcu. 

Niezwykle ważne elementy wystąpiły także w tekstach 
obecnej Eucharystii. W pierwszym czytaniu ujrzeliśmy wę-
drujący naród wybrany, karmiony na pustyni manną. Wysłu-
chaliśmy słów Chrystusa o Jego żywym chlebie, pokarmie, 
który daje życie. Otrzymaliśmy Pawłowe świadectwo o usta-
nowieniu Eucharystii. Niektóre elementy tych opowiadań 
będą za chwilę powtórzone w liturgii eucharystycznej i wów-
czas owa rzeczywistość opowiadana będzie wśród nas 
uobecniona. 

b) Eucharystia jako pamiątka i obecność. 

W związku z tym wykrywamy drugi aspekt Eucharystii: 
Eucharystia jest także pamiątką, jest żywą i dynamiczną pa-
miątką życia Chrystusa; jest pamiątką Jego nauczania, a przede 
wszystkim jest pamiątką Jego męki, śmierci i zmartwych-
wstania. Wspominając te fakty w liturgii eucharystycznej, 
doświadczamy zarazem ich sakramentalnej obecności, ich 
trwania i zbawczego działania wśród nas. Gdy zatem wspo-
minamy w liturgii Jezusa historycznego, gdy rozpamiętujemy 
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podjęte dla nas i za nas Jego zbawcze czyny, gdy pełnimy je na 

Jego pamiątkę, jesteśmy zanurzeni w tę rzeczywistość. 

c) Eucharystia jako ofiara. 

Eucharystia jest ofiarą. Jest ofiarą Chrystusa i ofiarą Ko-
ścioła. Jest ofiarą uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i 
prośby. Jest uobecnioną ofiarą z Ostatniej Wieczerzy i bez-
krwawą ofiarą z Kalwarii. W tę ofiarę wplecione jest także w 
jakiś sposób całe życie Chrystusa, gdyż całe Jego życie było 
wypełnieniem woli Ojca, było ustawiczną ofiarą składaną Oj-
cu. Dlatego ofiara Chrystusa zawierała także Jego nauczanie, 
uzdrawianie chorych, odpuszczanie grzechów, Jego powiąza-
nie z Maryją, z Apostołami, Jego zachwyt dla piękna przyrody 
i bolesne doświadczenia z przeciwnikami. To wszystko – złą-
czone z centralnym aktem ofiarniczym męki i śmierci krzyżo-
wej – staje się żywą rzeczywistością, żywym uobecnianiem na 
ołtarzu, składanym w darze Ojcu Niebieskiemu. 

W odróżnieniu od ziemskiej ofiary Chrystusa, Euchary-
stia jest także ofiarą Kościoła, ofiarą naszą. Mówimy prze-
cież w czwartej modlitwie eucharystycznej: „Składamy Ci, 
Boże, Jego Ciało i Krew jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną 
dla całego świata”. A więc Chrystus składa ofiarę z siebie 
w czasie Mszy świętej, ale i my także w jakiś sposób skła-
damy Chrystusa w ofierze i składamy także siebie samych 
Bogu w ofierze. 

I tak samo jak ziemska ofiara Chrystusa obejmowała 
wszystko w Jego życiu, tak i ofiara, którą składamy z siebie 
samych podczas Eucharystii, winna obejmować wszystko: 
nasze przyjaźnie, miłość wzajemną, służbę drugim, cierpliwe 
znoszenie bólu fizycznego, zawodów, niepowodzeń, niepo-
rozumień, udręki ducha, niepokoje, spacer brzegiem morza, 
górskie wędrówki, radość świecącego słońca, radość z uwol-
nienia od grzechów, radość tworzenia – a nade wszystko: na-
szą ustawiczną gotowość na pełnienie woli Bożej. To 
wszystko jest nam dane wpleść w ofiarę zbawczą Syna Bo- 
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Żego i łączyć nasze akty kultyczne z aktami kultycznymi 
Chrystusa. Dlatego też nasza obecność na Mszy świętej jest 
szczególnym wyróżnieniem i przywilejem. Nasze modły wkła-
dane w usta Chrystusa, nasze duchowe ofiary łączone z ofiarą 
Chrystusa, nasze współofiarowywanie się z Nim z racji Jego 
aktu kultycznego – uzyskują nową egzystencjalną wartość. 

d) Eucharystia jako uczta. 

Eucharystia jest nie tylko opowiadaniem, nie tylko pamiątką 
i ofiarą, ale jest także posiłkiem, pokarmem. Chrystus oddaje się 
nam w pokarmie swojego Ciała i Krwi: „Ciało moje jest praw-
dziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem” 
(J 6, 55). Ten pokarm daje nowe życie i trwanie w Chrystusie: 
„Kto spożywa moje Ciało... trwa we Mnie, a Ja w nim... Kto 
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 56-57). A więc 
w Eucharystii otrzymujemy Chleb. Za tym Chlebem nie trzeba 
stać w długich kolejkach, za ten Chleb nie trzeba płacić. Na ten 
Chleb nie zasługujemy. Ten Chleb jest nam dawany z miłości. 
Jest dawany po to, abyśmy mieli w sobie nowe życie. Jest da-
wany po to, abyśmy trwali w Chrystusie i tak jak On byli wierni 
Bogu, aż do końca, a więc, abyśmy nie ustali w drodze ku do-
bremu. Jest dawany po to, abyśmy w chwili śmierci dla tego 
ziemskiego świata narodzili się do życia w nowym świecie nie-
bieskim. „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” 
(J 6, 58b). 

Oto lekko tylko dotknięta, przez małą szczelinę ujrzana, nie-
ogarniona i niezgłębiona do końca, nasza moc i siła, nasze ocale-
nie przed śmiercią wieczną. 

3. Znaczenie Eucharystii w życiu Kościoła 

Kościół Chrystusowy – lud Boży Nowego Przymierza -był 
zawsze wrośnięty w tę świętą rzeczywistość. Nie zapomniał 
nigdy i nie zapomni o poleceniu Pana: „To czyńcie na moją pa-
miątkę” (Łk 22, 19b). 
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Przez sprawowanie Eucharystii Kościół przez wieki wysła-
wiał Boga w Trójcy Jedynego. W niej zanosił nieustanne dzięk-
czynienie za dar stworzenia i odkupienia. Z niej czerpał siły do 
zwyciężania zła dobrem, do przebaczania, do służby braciom, 
do cierpienia, do szerzenia na ziemi Bożego Królestwa. Kościół 
karmił Eucharystią swoje dzieci w ich dążeniu do świętości i 
celebrował ją zarówno w chwilach spokojnych, jak i w czasach 
burz i gromów. 

Dziś, w 47. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspo-
mnijmy iż Eucharystia towarzyszyła polskiemu żołnierzowi na 
polach bitew, była sprawowana na rumowiskach i gruzach 
Stolicy w czasie powstania warszawskiego. Była celebrowana i 
rozdzielana w ukryty sposób w niesłychanie trudnych warun-
kach w obozach zagłady. 

Naród cierpiący włączał swoje krzyże w zbawczy krzyż Sy-
na Bożego. Naród doświadczany przez sąsiada opętanego przez 
ducha złego czerpał z Eucharystii moce do przetrwania, moce 
do palenia się lampy nadziei, że prawda i dobro ostatecznie mu-
szą zwyciężyć. 

Nie mniejszą cześć Eucharystii chcemy mieć i dziś, i w jutrze 
życia Kościoła i świata. Każdy z nas dobrze wie, iż czas, w któ-
rym żyjemy, nie jest czasem łatwym. Na horyzoncie współcze-
snego nieba pojawiają się ciągle nowe chmury, chmury fałszu, 
zniewolenia, niesprawiedliwości, nienawiści. Niektórzy mówią 
nawet, że ten pan, któremu na imię diabeł, jakby urwał się z 
łańcucha, chwyta ludzi i wciąga do brudnej roboty budowania 
swego królestwa. Przerażają nas niekiedy ogromne rozmiary i 
przewrotne metody szerzenia się zła. Cóż mamy począć? Gdzie 
szukać ocalenia? Jak zabezpieczyć życie Boże w Ojczyźnie i w 
narodzie oraz w świecie? 

Na świecie jest woda, która gasi ogień szatana. Jest takie 
źródło, które nigdy nie,wysycha, które bije nieustannie ży-
ciodajną, nigdy nie skażoną wodą. Bogu dzięki, że w naszym 
kraju do tego źródła jest łatwy dostęp. Nie trzeba się o nie kłó-
cić, nie trzeba doń stać w kolejce. Nikomu nie zabraknie w nim 
życiodajnej wody, życiodajnej mocy. 
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wszyscy aoorze wiemy — zroaio 10 ma na unię nucnary-
stia. Alleluja, Jezus żyje! Przez swoją Eucharystię Chrystus 
jest dziś i jutro, i aż do końca czasów obecny z nami, by nas 
ratować i umacniać. 

Zakończenie 

W tym świętym zgromadzeniu, w tej świętej rzeczywisto-
ści, stającej i dziejącej się tu na naszych oczach, na tym ołtarzu 
– w akord uwielbienia i dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedy-
nego włączmy także naszą pokorną prośbę, by moc Boża, moc 
Ducha Świętego okryła tu nasze umysły i serca i by przenio-
sła się z nami na salę obrad, byśmy wszyscy stali się lepszy-
mi sługami tej najświętszej, życiodajnej Tajemnicy. Amen. 

Wasi najmłodsi współpracownicy 

Spotkanie z księżmi proboszczami neoprezbiterów, 23 czerwca 1989 r. 

2 Kor 11, 18. 21b-30; Mt 6, 19-23 

1. Główne przesłanie dzisiejszej liturgii 

Otrzymujemy dziś na liturgii ważne przypomnienie: „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). 

Słowa te często kierujemy do naszych wiernych. Prze-
strzegamy ich przed zbytnim patrzeniem w ziemię. Jednakże 
ta przestroga Pana w pierwszej mierze dotyczy nas. 

Pokusa  gromadzenia skarbów na ziemi zawsze nas do-
sięga. Księża umierający, którzy wiele nagromadzili,  są zgor- 
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szeniem. Po ich śmierci toczą się batalie o mienie, które zo-
stało. 

Patrzmy jak św. Paweł gromadził skarby dla nieba. Oto dzi-
siaj było nam przypomniane: „Przez Żydów pięciokrotnie byłem 
bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczo-
ny rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na 
morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. 
Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w 
niebezpieczeństwach od zbójców... w głodzie i pragnieniu, w 
licznych postach, w zimie i nagości” (2 Kor 11,24-27). 

Pawłowe doświadczenia winny być dla nas bodźcem do na-
szego gorliwego „zarabiania” na wieczne królestwo Boże. 

Takiego zarabiania na niebo będziecie uczyć księży neo-
prezbiterów. Nie są oni doskonali. Mają braki w formacji inte-
lektualnej, duchowej, duszpasterskiej, ale mają dobrą wolę i 
zapał. 

2. Proboszczowska opieka nad neoprezbiterem 

Przyjęcie neoprezbitera jest wielką odpowiedzialnością. 
Wielu o nich prosiło. Jest to wielkie wyróżnienie i znak za-
ufania. Jesteście już omodleni przez rodziców i kleryków. 

Wybieramy proboszczów najlepszych. Dlaczego? Bardzo 
ważna jest bowiem pierwsza placówka. Ważny jest pierwszy 
proboszcz. Ważny jest start. Może on pomóc się rozwijać du-
chowo. Chcemy wam pomóc, drodzy księża, we wdrażaniu 
najmłodszych księży do pracy duszpasterskiej. Neopre-zbiterzy 
należą jeszcze do Seminarium na odcinku opieki duchowej. Bę-
dą dla nich spotkania miesięczne, miesięczne dni skupienia. Po-
zwalajcie im wtedy tu przyjeżdżać. Mamy serdeczną prośbę, by 
na te dni, pod wypadkiem pilnej konieczności, nie wyznaczać im 
zadań, które nie pozwoliłyby im tu przybyć. 

Postępujcie z nimi sprawiedliwie: na odcinku podziału 
pracy,  zadań;  na  odcinku  wynagradzania.  Dobrze  jest ustalić 
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warunki utrzymania, świadczenia, rozliczanie intencji mszal-
nych, wypominków, kolędy, Mszy świętych zbiorowych itd. 

Ważną sprawą jest także sprawa tzw. dnia wolnego. Najlepiej 
wyznaczyć ten dzień w tygodniu, w którym będą zapraszani 
przez nas na miesięczne dni skupienia, a więc środę. Trzeba też 
rozważyć możliwość uczęszczania niektórych na studium licen-
cjackie. Trzeba tu być roztropnym. Nie wolno hamować mło-
dych kapłanów i w ich zapale do studiowania teologii, ale także 
nie można studiować kosztem zaniedbań w duszpasterstwie 
parafialnym. 

Sprawa odwiedzania rodziców i rodzeństwa. Rodzice zostali 
poinformowani, by nie odwiedzać w soboty i niedziele. Plebania 
nie może być hotelem. Jednakże jakiś kontakt niech zachowują. 
Umiejcie okazać gościnność. 

Warn przypada to zadanie wprowadzenia młodych kapłanów 
do rodziny kapłańskiej. Macie być nadal wychowawcami, ale 
także starszymi braćmi. Weźmy za nich odpowiedzialność i 
dołóżmy starań. Gdy siły nasze się zmniejszają, wprowadźmy 
dobrze naszych następców. 

Krzyż Chrystusa i nasze krzyże 

Rozważanie do ojców Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska. Piątek po 

Popielcu, 6 marca 1992 r. – Iz 58, 1-9; Mt 9, 14-15 

Wstęp 

Przeżywamy dziś pierwszy piątek miesiąca, który jest za-
razem pierwszym piątkiem w tegorocznym Wielkim Poście. 
Każdy piątek przypomina chrześcijaninowi prawdę, że Chrystus 
umarł na krzyżu za zbawienie świata. 

Na naszej rekolekcyjnej drodze chcemy stanąć dziś przeć 
krzyżem.  Chcemy  poznać  na  nowo  jego  wymowę.  Mamy  taki 
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obowiązek, odczuwamy taką potrzebę. Odczuwamy taką po-
trzebę szczególnie tu, na kalwaryjskim wzgórzu, tu, gdzie tak 
wiele jest rozsianej po kaplicach i kościółkach – prawdy o męce 
Pańskiej, prawdy o krzyżu. 

1. Z teologii krzyża 

Czym jest krzyż? W czasach pogańskich był po prostu szu-
bienicą, był narzędziem hańby i pogardy. Na krzyżu wieszano 
zbrodniarzy, wielkich przestępców, wykolej eńców życiowych. 
Krzyż – znak hańby i wzgardy – zmienił swoje znaczenie z 
chwilą, gdy zawisł na nim Syn Boży. Stał się wtedy 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 świętym znakiem w 
chrześcijaństwie, przedmiotem szczególnej czci i uwielbienia 
w rodzinie uczniów Chrystusa. Krzyż Chrystusa powędrował 
z pierwszymi uczniami Chrystusa w świat. Ponieśli go 
uczniowie wraz z prawdą Ewangelii, jako istotny element 
prawdy o zbawieniu świata. 

Pierwszą teologię krzyża sformułował św. Paweł Apostoł. On 
jest pierwszym wielkim teologiem krzyża. Przypomnijmy niektó-
re jego słowa o krzyżu: „Razem z Chrystusem zostałem przybi-
ty 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). 
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Krzyż jest naszą chwałą, jest mową Boga do człowieka o 
miłości nieskończonej. Jezus umierając na krzyżu, jakby mó-
wił do nas: „Oto bracia moi, jak bardzo was kocham. Umie-
ram za was. Umieram za ciebie. Swoją śmiercią potwierdzam 
słowa, które powiedziałem: «Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich»„ 
(J 15, 13). 

Zbawczy krzyż Chrystusa i prawda o nim rozeszła się ze 
wzgórza Golgoty. Dotarła przed tysiącem lat i do naszej Oj-
czyzny. Lud polski podjął adorację krzyża w modlitwach i 
śpiewie: „Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenajszla-
chetniejsze”; „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wiecz-
ne czasy bądźże pozdrowiony”; „W krzyżu cierpienie, w krzy-
żu zbawienie, w krzyżu miłości otucha”; „Zbawienie przyszło 
przez krzyż, ogromna to tajemnica”. 

Krzyże zawędrowały w różne sektory życia. Krzyż umiesz-
czano przy sprawowaniu świętych obrzędów, szczególnie przy 
sprawowaniu Eucharystii. Wieszano je na ścianach mieszkań, 
stawiano przy drogach, zakładano na wieżach kościołów, sta-
wiano na grobach, wieszano na szyi. 

Krzyż Chrystusa znalazł szczególną cześć w naszym na-
rodzie. Szybko się znalazł w pałacach królewskich, w domach 
rycerskich, dworach szlacheckich i chatach wieśniaczych. Po-
wieszono go w salach szpitalnych i salach szkolnych. Przez całe 
wieki krzyż doznawał ogromnej czci. A był wykopywany i ścią-
gany przez wrogów Chrystusa. W Polsce ściągali krzyże zabor-
cy, ściągano je w czasach stalinowskich, ściągano je jeszcze 
kilka lat temu, gdy toczyła się w Polsce wojna o krzyże. 

Jesteśmy powołani nie tylko po to, aby być czcicielami krzy-
ża, ale i jego obrońcami. Wojna o krzyż bowiem nigdy się nie 
skończy. Diabeł znienawidził krzyż, bo na nim został pokonany, 
dlatego będzie beznadziejnie niszczył krzyż przez ludzi, którzy 
mu ulegają, którzy dają się mu opanować. 

Nasze  święte  zadanie  wobec  krzyża  to oddawać mu cześć 
i  uwielbienie,  prezentować  go  wiernym  jako  święty znak 
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zbawienia – w świetle prawdy o krzyżu Chrystusa objaśniać 
tajemnicę ludzkiego cierpienia. 

2. Nasze krzyże życiowe 

Nasz życiowy krzyż nazywa się cierpieniem. Może ono być 
fizyczne albo duchowe. Od tego nie jest wolny żaden miesz-
kaniec ziemi. Najpierw spójrzmy na krzyże naszych sióstr i 
braci, naszych braci w wierze, a potem na nasze osobiste. 

Naszym poprzednikom w powołaniu kapłańskim i zakon-
nym wyciosywano krzyże. Każde pokolenie chrześcijan te 
krzyże miało na ramionach. Mieli krzyże pierwsi chrześcija-
nie, krzyże cierpień fizycznych. Gdy byli rozszarpywani na 
arenach cyrków rzymskich, gdy byli w przeróżny sposób 
torturowani i zabijani. Nieśli krzyże mieszkańcy średniowie-
cza. Nie ominął krzyż św. Franciszka. Ileż miał w życiu prze-
ciwności. Niosą krzyże ludzie czasów nowożytnych. Niosą 
krzyże ludzie naszego stulecia i ludzie naszych dni. 

Nosimy w pamięci niedawne tortury i przeróżne cierpienia 
zadawane żołnierzom kuwejckim w Iraku. Wiemy o zbrod-
niach i torturach w obozach zagłady na pobliskiej ziemi, na 
Wschodzie i na Zachodzie. Słuchamy z przerażeniem o cier-
pieniach zadawanych w czasie przesłuchań KGB czy SB: 
przypalanie ciała ludzkiego rozgrzanym żelazem, zdzieranie 
skóiy z pleców, wbijanie gwoździków za paznokcie itd. Żadne 
zwierzę nie wymyśliłoby takich tortur, jakie wymyślił i stoso-
wał człowiek. 

Wśród tych cierpiących większość stanowili uczniowie 
Chrystusa i otrzymali krzyż dlatego, że przynależeli do Pana. 

Nieśli ciężkie krzyże i nasi rodacy. Na naszych oczach padł 
w klimacie krzyża ks. Jerzy Popiełuszko. Zginął za to, że był 
odważnym głosicielem mądrości Bożej, za to, że kochał krzyż. 

Dziś krzyż Chrystusa niosą na oczach świata inni. Chry-
stus poszedł cierpieć gdzie indziej, ale może i do nas powró-
cić. Oto krótka relacja z niesienia krzyża w Chinach: 

18 kwietnia 1989 roku rano – Youtong, mała wioska pod 
Pekinem,  wioska  (co należało w Chinach  do rzadkości)  za- 
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mieszkała wyłącznie przez katolików, którzy pozostali wierni 
Stolicy Apostolskiej. Youtong zostaje otoczone przez 5 tyś. 
żołnierzy i policjantów, uzbrojonych w pałki i kije. O czwar-
tej po południu oddział przystępuje do ataku. Idą w ruch pałki 
i kije. Nie oszczędzono nikogo: ani starców, ani dzieci, ani 
kobiet w ciąży, mimo że nikt z mieszkańców wioski nie sta-
wiał oporu. Gdy wieczorem wojsko i policja wycofały się, 
naliczono w wiosce dwie osoby zabite, 88 ciężko rannych, 
236 lżej rannych, 32 osoby zostały zabrane. Wszystkie zabu-
dowania zostały zdewastowane, a część z nich spalona. Tego 
samego dnia zmarła od odniesionych ran trzecia osoba, wę-
drowny żebrak, niepełnosprawny fizycznie, który przebywał 
w tym czasie w wiosce. 

Jaka była przyczyna tego napadu? Szukano ks. Fei, 60-
letniego trapisty, duszpasterza wioski, i czterech katolików 
świeckich, tzw. „przywódców”. Ks. Fei i dwaj poszukiwani 
ocaleli, ukryci przez mieszkańców. Akcja ta miała na celu za-
straszenie katolików pozostających w łączności z Ojcem Świę-
tym. Po nastaniu nocy ci wszyscy, którzy zdołali się utrzymać 
na nogach, zebrali się w miejscu, gdzie stał niegdyś ich ko-
ściół, zniszczony podczas rewolucji kulturalnej. Zebrali się na 
modlitwie, „ciesząc się, że stali się godni cierpieć dla imienia 
Jezusa” (Dz 5, 41). (por. Tygodnik Powszechny 1989, nr 20). 

Ten Kościół pozostał wierny Ojcu Świętemu i dlatego 
cierpi, ponosi ofiary. Jeden z biskupów tego Kościoła, wierny 
Rzymowi, siedząc przez 30 lat w więzieniu, nie miał przez te 
lata ani razu w ręce Pisma świętego i ani razu nie odprawił 
Mszy świętej. Natomiast Kościół patriotyczny, współpracują-
cy z władzą komunistyczną, oderwany od Rzymu, jest wy-
raźnie popierany, korzysta z przywilejów. 

Drodzy Bracia! Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa, nie 
ma prawdziwego kapłaństwa bez krzyża. Czy wiesz dobrze, 
że do takiego  kapłaństwa  idziesz? Czy  wiesz,  że w takie 
kapłaństwo wstąpią pojutrze twoi starsi koledzy? Zobaczysz! 
Jeśli pójdziesz za Chrystusem naprawdę z powołania i ze-
chcesz  Mu  służyć  gorliwie,  to  spotka  cię na pewno krzyż. 
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Krzyże niosą nasi bracia i siostry żyjący w świecie. Krzyż 
niesie każdy z nas. Nie znam twojego krzyża. Jedno wiem na 
pewno: że go masz. Czasami daje ci się we znaki. 

Nie ma kapłaństwa, nie ma życia zakonnego bez krzyża. 
My, powołani, mamy być w pierwszych szeregach tych, któ-
rzy niosą krzyż. 

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. „Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13); „W moim ciele 
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, któ-
rym jest Kościół” (Koi l, 24). 

Zakończenie 

Ze swoim krzyżem przychodź pod krzyż Chrystusa. W 
krzyżu Chrystusa odnajdziesz siłę do dźwigania swego krzy-
ża. Przez krzyż zmierza się ku zmartwychwstaniu. 

Nieśmy nasz krzyż z radością, bez szemrania, bez narze-
kania. Prowadźmy całe nasze życie, naszą służbę kapłańską, 
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, gdy nam coś dolega. Ona jest tą Matką, 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. Maryja nigdy nie zawodzi. 

Św. Maksymilian Kolbe krótko po powrocie z Japonii, tuż 
przed II wojną światową, zwierzył się jednemu ze współbraci: 
„Miałem w Japonii widzenie Maryi. Powiedziała mi, że będę z 
Nią w niebie”. Dlatego podjął tak wielki trud. Chciał na to 
niebo zarobić. Dlatego tak bohatersko zakończył życie. 

I nas czeka niebo. Nieśmy nasze krzyże, trudźmy się. Cze-
ka nas nagroda. Amen. 
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Wymogi powtórnego narodzenia 

Spotkanie kursowe kapłanów wyświęconych 1966 r. Wrocław, par. Matki 

Bożej  Nieustającej  Pomocy,  11 kwietnia 1994 r.  Poniedziałek po 2 nie-

dzieli wielkanocnej, – Dz 4, 23-31; J 3, 1-8 

Wstęp 

W Kościele posoborowym przyjął się zwyczaj wygłaszania 
homilii mszalnych, w których podejmujemy refleksję nad usły-
szanym Słowem Bożym. Odchodzimy raczej od kazań tematycz-
nych, a myślą naszą obejmujemy treść Słowa Bożego ogłaszane-
go na świętej liturgii. 

W okresie wielkanocnym lektura biblijna na liturgii to w 
dużej mierze teksty Dziejów Apostolskich i fragmenty Ewange-
lii, mówiące nam o nowym życiu w Chrystusie Zmartwychwsta-
łym, które urzeczywistnia się w nas za sprawą Ducha Świętego. 

W tekstach biblijnych ogłoszonych na dzisiejszej Eucharystii 
można wynaleźć trzy ważne tematy: modlitwa, Słowo Boże i 
nowe życie w Chrystusie, czyli powtórne narodzenie. 

1. Modlitwa 

Św. Łukasz pokazuje nam w Dziejach Apostolskich pier-
wotny Kościół, który się modli: „Piotr i Jan uwolnieni przy-
byli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani 
i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do 
Boga i mówili: «Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i mo-
rza, i wszystkiego, co istnieje, Tyś przez Ducha Świętego 
powiedział ustami sługi Twego Dawida...»„ (Dz 4, 23). A 
więc na spotkaniach swoich po Zmartwychwstaniu Chrystusa 
Apostołowie przemawiali do Pana Boga. Co Bogu mówili?, 
czy narzekali?, czy żalili się? – Nie.  Prosili  o  to,  aby     
mogli odważnie głosić Słowo Boże: „A teraz spójrz, Panie, 
na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo  Twoje z całą 
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odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać 
i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi 
Twego, Jezusa” (Dz 4, 30). 

Kościół apostolski, owa mała trzódka zgromadzona przy 
Apostołach, modli się. Nie prosi o zdrowie, o majątek, 
0 fortunę doczesną, o długie życie, ale modli się o odważne 
głoszenie Słowa Bożego. Ta prośba Apostołów nie przesta-
rzała się. Dziś powinna wracać na nasze modlące się usta, 
abyśmy mieli odwagę być dzisiaj odważnymi świadkami 
Chrystusa. 

2. Słowo Boże 

Przypomnijmy, czym jest to Słowo, jakie ma właściwości 

i jakie obowiązki mamy względem niego. 

a) Słowo Boże i jego funkcje. 

Słowo Boże to mądrość Boża dana nam przez proroków, a 
szczególnie przez Jezusa Chrystusa. Jest ono zawsze praw-
dziwe. Nie tak jak słowo ludzkie, które często jest trucizną 
dla ludzkiego ducha, bo zawiera kłamstwo. Słowo Boże nie-
sie wyzwolenie, bo jest prawdą. „Poznajcie prawdę, a prawda 
was wyzwoli” (J 8, 32). Słowo Boże nigdy się nie starzeje, 
zawsze jest aktualne, świeże. Słowo Boże niesie zbawienie: 
„Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mt 9, 2); 
„Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). 

b) Nasze obowiązki wobec Bożego Słowa. 

Nasze obowiązki wobec Słowa Bożego obejmują: jego 
poznanie, akceptację i głoszenie. Poznanie Słowa Bożego 
następuje przez czytanie i słuchanie. 

Roman Brandstaetter w książce Krąg biblijny wspomina, 
w jakim  poszanowaniu  była  Biblia w jego domu. Nie trzeba 
było jej szukać. Leżała na stole. Gdy dziadek ją miał wziąć – 
mył ręce. Tenże dziadek powiedział pewnego razu do       
wnuka: „Będziesz tę książkę nieustannie czytał, a  gdy  się  ze- 
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starzejesz, to się przekonasz, że wszystkie książki, które 
przeczytasz, wszystkie książki na świecie, są tylko nieudol-
nym komentarzem do tej jedynej księgi”. 

Przedłużeniem poznawania Słowa Bożego jest nasze stu-
dium teologii. Nasza lektura teologiczna bardzo często przy-
czynia się do lepszego, głębszego poznania Słowa Bożego. 

Nasz drugi obowiązek wobec Słowa Bożego to akceptacja. 
„Ty masz słowa życia wiecznego” – wyznał św. Piotr (J 6, 
68). Ty, Boże, masz rację. Wierzę, że tak jest, jak mówisz. 
Wiarą przyjmuję Twoje słowo, pomny na Twoją przestrogę: 
„Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu” (Prz 3, 11); 
„Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc wa-
szych” (Ps 94,7-8). 

U podstaw naszej akceptacji Słowa Bożego znajduje się 
wiara. Wiara jest warunkiem słuchania Słowa i jego skutkiem 
– w myśl słów św. Pawła: Fides ex auditu. Akceptacja Słowa 
ma dotyczyć całej jego rozciągłości. Nie tylko to mam zaak-
ceptować, co mi się podoba, co jest dla mnie wygodne. Ludzie 
dziś pewne prawdy akceptują, a inne odrzucają. To nie tak! 

Trzecie zadanie wobec Słowa Bożego – to jego głoszenie 
– głoszenie słowem i życiem. Trzeba to czynić odważnie i 
pokornie: odważnie, gdyż Słowa Bożego ludzie potrzebują; 
pokornie: żeby sobą nie zasłaniać Pana Boga. 

3. Powtórne narodzenie – nowe życie w Chrystusie 

Trzeci temat dzisiejszej liturgii Słowa to nasze życie w 
Chrystusie, które w Ewangelii Janowej Jezus nazywa po-
wtórnym narodzeniem. Jest to narodzenie z wody i Ducha 
Świętego – jak to Chrystus tłumaczył Nikodemowi. Naro-
dzenie z wody i Ducha Świętego miało miejsce na chrzcie 
świętym. Wyraża się ono potem w naszej wierze. Człowiek 
narodzony powtórnie – czyli narodzony z wody i Ducha 
Świętego – to człowiek nowy. 

Dziś to nowe życie otrzymane na chrzcie świętym odradza 
się  przede  wszystkim na Eucharystii. Dlatego w Kościele 
tak cenimy  Mszę  świętą.  Gdy to Boże życie jakoś osłabimy 
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przez grzech, stajemy wówczas pod krzyżem w duchu poku-

ty i prosimy o przebaczenie. 

Zakończenie 

Niech ta Eucharystia umocni nas w życiu dzieci Bożych, 

niech odmłodzi kapłaństwo tych oto, tu będących kapłanów. 
Niech nas wszystkich usposobi do odważnego głoszenia 
Słowa Bożego: naszym codziennym słowem i życiem. Niech 
przygotuje i umocni do lepszego dawania świadectwa o 
Chrystusie Zmartwychwstałym. Amen. 

Z Biblią w nowy rok katechetyczny 

Homilia do kapłanów wyświęconych w 1988 r. Świebodzice, Sobota po 25 

niedzieli zwykłej, 30 września 1995 r. – Za 2, 5-9. 14-15a; Łk 9, 43b-45 

Wstęp 

Na spotkaniu kapłańskim w gronie kolegów rakowych moż-

na by podejmować różne tematy do rozważań. Mamy świado-

mość, iż wiele jest ważnych problemów, które warto by podjąć, 

do których trzeba by powrócić. Jednakże hierarchia ważności 

tych problemów może być u każdego z nas inna. 

Dlatego idąc za sugestią Kościoła, pozostańmy najlepiej 

przy refleksji nad treścią Słowa Bożego dziś ogłaszanego na 

liturgii. 

Rozważmy główny wątek i główne przesłanie czytania 

pierwszego i Ewangelii przed chwilą odczytanej. Trzeci wątek 

zaczerpnijmy od św. Hiernonima, patrona dzisiejszego dnia. 

174 



1. Nowa Jerozolima – Kościół miejscem zamieszkania 

i działania Boga 

Tak można by zatytułować przesłanie pierwszego czytania. 
Prorok Zachariasz w swojej wizji widzi Jerozolimę bez mu-
rów, miasto dla wszystkich, w którym będzie szerzona chwała 

Boża. Wzywa zarazem ów prorok do radości: „Ciesz się i ra-
duj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie mówi 
Pan” (Za 2, 14). 

Pan spełnił obietnicę. Wizja proroka stała się rzeczywi-
stością. Pan zamieszkał na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa. 
Zamieszkał do końca świata. Jest pośród nas. A jego szcze-
gólnym domem jest Lud Boży Kościoła, jest serce każdego 
człowieka wierzącego. Dziś Kościół, mimo że nie objął jeszcze 
swym zasięgiem całej ludzkości, jest obecny na wszystkich kon-
tynentach, we wszystkich narodach, oczywiście w różnych propor-
cjach liczbowych. 

Jesteśmy w tym Kościele kapłanami. Ludziom uświada-
miamy obecność Boga na ziemi. Wzywamy ich do radości, aby 
się nie bali, by nie dali się nikomu przestraszyć, bo Pan mieszka 
z ludźmi na ziemi. Od Niego najwięcej zależy. On jest mocą dla 
ludzi. On jest obrońcą ludzi. Przypomina nam o tym dzisiejszy 
śpiew międzylekcyjny: „Pan nas obroni, tak jak pasterz owce” 
(Jr 31, 10d). 

Nie obroni nas najlepszy prezydent, premier czy jakiś inny 
mocarz tego świata. Najlepszym obrońcą jest zawsze Bóg. 

2. Dialektyka uniżenia i wywyższenia 

Tak można by streścić przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Oto 
Jezus w sytuacji wielkiego entuzjazmu i uznania, jakich doznaje 

od ludzi, zaczyna mówić o swojej przyszłej męce. Wie, że 
dzieło swego życia trzeba widzieć integralnie. W chwilach 
wywyższenia widział przyszłe poniżenie, odrzucenie, ale – kiedy 

indziej, w sytuacji poniżenia, mówił o przyszłym zwycięstwie. 
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Jest to dla nas bardzo ważne pouczenie. Kiedy nas coś cie-
szy, kiedy odnosimy jakieś sukcesy duszpasterskie, życiowe, 
gdy nas ludzie chwalą, są pełni uznania – warto wtedy pamię-
tać, że tak zawsze nie będzie, że nadejdą w przyszłości – może 
już najbliższej – gorsze, trudniejsze dni. I odwrotnie, gdy 
nas smaga bicz życia, gdy jest nam ciężko, gdy nam coś nie 
wychodzi i wszystko się jakoś nie układa, nie wolno upadać. 
Trzeba widzieć w swoim poniżeniu przyszłe zwycięstwo. Z tej 
nadziei na to, co będzie radośniejsze, trzeba czerpać siłę na prze-
trwanie. 

3. Biblia naszym skarbem 

Św. Hieronim, w którego liturgiczne wspomnienie się spoty-
kamy, ma nam wiele do powiedzenia swoją osobą. Jako kapłan, 
a więc nasz poprzednik, nasz brat w powołaniu, 35 lat przesie-
dział w Betlejem. Ślęczał nad świętymi tekstami Biblii. Tłuma-
czył je na język łaciński, który stawał się językiem powszechniej 
używanym niż język grecki. Pisał komentarze do Ksiąg biblij-
nych. Spędził zatem cały żywot na medytacji Pisma świętego. 
Traktował Pismo święte nie tylko literalnie, ale przede wszyst-
kim bardzo teologicznie. To on wypowiedział słowa: „Niezna-
jomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. 

Jednym z naszych naczelnych zadań – jako kapłanów – jest 
głoszenie prawdy Ewangelii. Jest ona ciągle bardzo potrzebna 
światu. Owo głoszenie Ewangelii zależy w dużej mierze od 
naszego zaangażowania wewnętrznego, przemo-dlenia, przemy-
ślenia. Stąd też odbieramy dziś przesłanie św. Hieronima do nas 
kierowane, abyśmy wgłębiali się w Księgę Życia, w której za-
warte jest Słowo Boże. Nasze spotkanie ze Słowem Bożym nie 
może się ograniczać tylko do liturgii, ale winno dokonywać się 
także w lekturze prywatnej. 

Kto pokochał Biblię, kto ją czyta, medytuje i głosi, ten jest 
szczęśliwy. Nie ma ważniejszego i piękniejszego zajęcia tu, na 
ziemi, jak odkrywać prawdę i czynić jaw miłości. 
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Nasze kapłaństwo winno się odnawiać w lekturze Pisma 
świętego. Pamiętajmy jak wielki skarb został nam przekazany. 

Tracą aktualność różne księgi napisane przez ludzi, mijają ide-
ologie, modne prądy, upadają systemy, a Biblia jest ciągle mło-
da i piękna. Jej prawda nigdy się nie starzeje. 

Zakończenie 

Przyjmijmy to dzisiejsze przesłanie św. Hieronima. W nowym 
roku katechetycznym, w nowej pracy z dziatwą, młodzieżą i 
starszymi trzymajmy Biblię w ręku, a jej treść niech będzie w 
naszym umyśle i sercu. 

Myśl Ewangelii nie ma równej sobie. Dlatego do nas należy 
zwycięstwo. Kto jest o tym przekonany, ten nawet w prze-
różnych trudnościach i upokorzeniach widzi zwycięstwo, do 
którego prowadzi nas sam Bóg. Amen. 

Do jakiej wolności wyswobodził nas 

Chrystus? 

Homilia do księży dziekanów w czasie Dnia Skupienia, Piątek, 9 lutego 

1996 r. – l Krl 11, 29-32; 12, 19; Mk 7, 31-37 

1. Wyzwalanie człowieka misją Chrystusa 

Przypomniane przez Ewangelię uzdrowienie głuchonie-
mego możemy rozumieć jako uwolnienie z choroby, uwol-
nienie z niemocy. Ów głuchoniemy był w niewoli niemówie-

nia i niesłyszenia. Własną wolą, własną siłą nie mógł się z tej 
niewoli wydostać. Także inni, być może obecni gdzieś tam 

wśród ludzi znachorzy ludowi, uzdrawiacze, lekarze, nie mo-
gli tego dokonać.  Z  tą  niewolą,  z tą niemocą mógł się 
zmierzyć jedynie  Chrystus:  „On  wziął  go na bok osobno od 
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tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a 
spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to 
znaczy: «Otwórz się». Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić” (Mk 7, 33-
35). 

Tego rodzaju działanie Jezusa było działaniem wyzwala-
jącym. W ten sposób można i trzeba by określić całą działalność 
Chrystusa -jako niesienie wyzwolenia człowieka, jako wyzwa-
lanie człowieka: tak w płaszczyźnie duchowej, jak i fizycz-
nej. Zresztą sam Chrystus tak rozumiał swoją misję. Ujawnił to 
w synagodze w Nazarecie, gdy słowa proroka Izajasza odniósł 
do siebie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, wię-
niom głosił wolność, a ślepym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” 
(Łk 4, 18-19). „Abym uciśnionych odsyłał wolnymi” – a więc 
misja zbawcza Chrystusa sprowadzała się do wyzwalania z nie-
woli, z ucisku. 

Tak też rozumiał misję Chrystusa św. Paweł, jeden z 
pierwszych wielkich teologów Kościoła. W Liście do Ga-
latów napisał o specyficznym rodzaju wyzwolenia – o wy-
zwoleniu ku wolności. „Ku wolności wyswobodził nas Chry-
stus” (Ga 5, l). 

Słowa te zostały obrane za motto 46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego, do którego się przygotowuje-
my. Czas najwyższy, by te słowa stawały się dla nas, kapła-
nów, a poprzez nas, dla naszych wiernych, coraz częstszym 
przedmiotem medytacji. 

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – zatem Chry-
stus wyzwala nie tylko z chorób, cierpień, dolegliwości – ku 
zdrowiu; nie tylko wyzwalał i wyzwala z grzechów – ku czy-
stości duchowej, ale wyzwala ku wolności; wyzwala z nie-
woli ku wolności. 

Jak to jednak rozumieć?; wyzwala z jakiej niewoli i ku ja-
kiej wolności? Bądźmy cierpliwi. Nie możemy tu znaleźć 
szybkiej,   natychmiastowej  odpowiedzi.  Musimy  postawić  tu 
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kilka myślowych kroków. Dobrze będzie, gdy najpierw za-

pytamy, do jakiej wolności nas Chrystus wyzwala. 

2. Wolność ontyczna i wolność moralna 

Myśląc, mówiąc o wolności, powinniśmy koniecznie roz-
różnić przynajmniej dwa jej rodzaje: wolność ontyczną i 
wolność moralną. Wolność ontyczna to przymiot rozumnej natu-
ry człowieka, to możliwość wybierania. Jest to wolność wro-
dzona. Jest ona istotnym atrybutem osoby. Nazywamy ją potocz-
nie wolną wolą. Wolność ta ujawnia się najwyraźniej w fakcie 
podejmowania decyzji. Od decyzji nie może nikt uciec. Nawet, 
gdy ktoś czasem zdaje się na kogoś i komuś każe za siebie do-
konać wyboru, to stawiając tak sprawę, już podjął decyzję, już 
dokonał wyboru. 

Od wolności bytowej, która jest darem danym nam przez Bo-
ga w naszej naturze, odróżniamy zwykle wolność moralną – jest 
to wolność od zniewoleń moralnych, przyzwyczajeń, uzależnień, 
nałogów. Ta wolność -jak wiemy z doświadczenia – staje się 
czasem naszym dramatem. Bywa ona często ograniczana i 
zniewalana. Wolność tego typu może być i winna być 
kształtowana, jakby doskonalona, budowana przez wyzwalanie 
się z wewnętrznych zniewoleń, moralnego zła, czasem z moral-
nego upodlenia. 

W związku z powyższym rozróżnieniem jasne się staje, dla-
czego mówimy: człowiek jest wolny i człowiek winien stawać 
się wolnym; jestem wolny, posiadam możliwość – dar wybie-
rania (mogę, nie muszę) i powinienem stawać się wolnym – 
czyli uwalniać się od tego, co mnie zniewala. Pismo Święte tego 
typu wolność nazywa wolnością dzieci Bożych. 

I właśnie tę wolność moralną miał na myśli św. Paweł, gdy 
stwierdził: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). 

Skoro tak, skoro już wiemy, o jaką wolność tu idzie, 
chcemy postawić następny krok i zapytać: w jaki sposób sta-
wać się wolnym?; czy inaczej: przez co człowiek staje się bar-
dziej wolnym, czyli jak kształtować swoją wolność? 
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3. Wyzwolenie wolności 

Odpowiedzmy na to pytanie krótko: wyzwolenie ku wolności 
dokonuje się przez prawdę i miłość. Mówimy o Chrystusie, że 
On jako Bóg i człowiek był tu, na ziemi, najbardziej wolny, 
gdyż znał prawdę, był Prawdą i miłował najdoskonalej. Sam 
mówił, że życia Mu nikt nie zabiera, ale że je dobrowolnie odda-
je. Stąd powtarzamy we Mszy świętej: „On to, gdy dobrowolnie 
wydał się na mękę”. Chrystus był wolny przez prawdę i miłość. 
Nas wyzwala i nam zapowiada wyzwolenie na takiej samej dro-
dze, a więc na drodze wzrastania w prawdzie i wzrastania w mi-
łości. Jest to droga zupełnie inna, aniżeli ta, którą propaguje 
świat; ten świat, który głosi wolność bez ograniczeń, wolność 
bez prawdy i od prawdy, wolność od zobowiązań. Życie pokazuje, 
że tak widziana wolność nie jest prawdziwą wolnością. Staje się 
nową niewolą. 

Popatrzmy jeszcze krótko na dwie, wyżej wskazane, zro-
śnięte ze sobą, drogi prowadzące do wolności, drogi wy-
zwalania wolności zniewolonej. 

a) Wyzwolenie wolności przez prawdę. 

Mówi o tym wyraźnie sam Chrystus: „Poznajcie prawdę, a 
prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Niektórzy tłumaczą: „Poznaj-
cie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi”. Nie ma autentycz-
nej wolności tam, gdzie nie ma miejsca dla prawdy. Kto szerzy 
fałsz i ukrywa prawdę, ten zniewala. Dlaczego nie było wolno-
ści w systemach totalitarnych: w faszyzmie niemieckim i ko-
munizmie sowieckim? – Bo deptano tam prawdę. 

Trzeba tu dodać, że prawdy nie tworzy człowiek, prawdę się 
odkrywa, prawda jest dana i zadana do odkrywania. Człowiek 
może być tylko lektorem, a nie kreatorem prawdy. 

Mówiąc  tak, sprzeciwiamy się współczesnym liberałom, 
którzy głoszą tezę,  że człowiek sam zdolny jest ustalać 
prawdę, że sam potrafi  określić,  co  jest  dobre,  a  co  złe,     
że prawdę można ustalić przez głosowanie. A przecież tak nie 
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jest. Rozum ludzki nie jest „nad” prawdą, jest „pod” prawdą. 
Wolność winna się liczyć z prawdą. Prawda jest ponad wol-
nością. Prawda ma kierować wolnością. Wolność bez prawdy 
przestaje być wolnością i staje się zniewoleniem. Wolność 
zatem nie jest w człowieku najwyższą wartością, jak chcą libe-
rałowie. Wiemy dobrze, jakie konsekwencje płyną z hasła: 
„Róbta, co chceta, i to na luzie”. 

Dlatego, proszę księży, tak bardzo ważne jest w naszym po-
słannictwie nauczanie, głoszenie prawdy – prawdy nie naszej, 
nie wziętej w pierwszej kolejności od ludzi, ale prawdy pocho-
dzącej od Boga, prawdy ogłoszonej przez Chrystusa. Dopiero ta 
prawda wyzwala człowieka. 

Konkludując ten fragment rozważań, powiemy: że wolność 
jest zależna od prawdy i że prawda prowadzi do wyzwolenia 
wolności. Przez prawdę stajemy się wolni. 

b) Wyzwolenie wolności przez miłość. 

Prawda kryje w sobie zobowiązanie, imperatyw do jej czy-
nienia. Posłuszeństwo prawdzie jest niczym innym jak realizacją 
miłości, jest po prostu czynieniem prawdy w miłości. I w tym 
czynieniu człowiek staje się wolny. Chrystus swoją wolność 
ukazał w posłuszeństwie Ojcu i w dobrowolnym wydaniu się 
za nas na śmierć. Podobnie i człowiek przez prawdziwą, 
bezinteresowną miłość staje się wolny; z niewolnika zła 
przemienia się w wolne dziecko Boże. Gdzie nie ma miłości, 
rozumianej jako bezinteresowne stawanie się darem dla drugie-
go, tam też nie ma prawdziwej wolności. Wolność przeto po-
winna być wyzwalana przez miłość. Dochodzimy tu do odkrycia 
podobnej prawidłowości, co przy prawdzie: im większa miłość, tym 
większa wolność. 

Takie stwierdzenie możemy wyprowadzić także ze słów św. 
Pawła, które następują po słowach cytowanych wyżej: „Wy 
zatem, bracia, powołani jesteście do wolności. Tylko nie bierz-
cie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz prze-
ciwnie, miłością ożywieni służcie sobie nawzajem! Bo całe 
Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 

181 



«Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego»” 
(Ga 5, 13-14). 

Do takiej wyzwalającej miłości, do miłości, która urze-
czywistnia się w wolności i która tę wolność „buduje”, pomnaża, 
uzdalnia nas sam Chrystus, udzielając nam swego Ducha. 

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1) – wy-
swobodził i ciągle jeszcze nas wyswobadza. Zbawienie bowiem 
dla nas nie zostało jeszcze zakończone. Nasze zbawienie, nasze 
wybawianie, wyzwalanie z niewoli trwa. Jednakże Chrystus 
wyswobadza nas nie na siłę, nie bez nas, ale z naszym udzia-
łem. Dlatego obdarza nas prawdą, swoim Słowem, i udziela 
mocy do miłowania, do wypełniania tego Słowa. Tą drogą wy-
zwala nas ku wolności. W tym procesie wyzwalania winniśmy 
być obecni. Ten proces wyzwalania, który dokonuje Chrystus z 
naszym współudziałem, czy z naszym przyzwoleniem, dokonu-
je się zawsze na Eucharystii. Tu nas poucza, karmi nas prawdą i 
tu nas umacnia swoim Ciałem i swoją Krwią; tu nam przypomi-
na i urzeczywistnia swój czyn zbawczy, swoją dobrowolną 
śmierć z miłości ku nam. A więc Eucharystia to szczególne 
spotkanie z prawdą i miłością. 

Niech nas dziś, na tym zimowym Dniu Skupienia, szcze-
gólnie w tej Eucharystii, ogarnie nasz Pan swoją mocą w 
Duchu Świętym, byśmy dzieło 46. Międzynarodowego Kongre-
su Eucharystycznego uczynili naszym dziełem, byśmy naszych 
wiernych potrafili przyciągnąć, przybliżyć do Chrystusa, który 
nas wyzwala ze zła i przez to czyni nas bardziej wolnymi. Amen. 
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Radość przeplatana krzyżem 

Homilia do kapłanów wyświęconych w 1993 r., Sulistrowice, Sobota po 25 

niedzieli zwykłej, 29 września 1996 r. – Koh 11, 9 – 12, 8; Łk 9, 43b-45 

Wstęp 

Pochylamy się nad usłyszanym Słowem Bożym. W Nim 
znajdujemy zawsze mądrość, wskazówki dla naszego życia, dla 
naszej posługi kapłańskiej. Słowo Pana ogłoszone dziś na liturgii 
przyniosło nam wiele tematów. Uwydatnijmy główne wątki, 
główne wskazania, zaadresowane dla każdego z nas. 

1. Wątek pierwszy: radość z młodości 

„Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje 
niech się rozwesela za dni młodości twojej” (Koh 11, 9a). Dro-
dzy bracia! Jesteście młodymi kapłanami. Przepracowaliście w 
Winnicy Pańskiej trzy pierwsze lata. Jesteście zatem ciągle jesz-
cze młodzi, ciągle jeszcze na początku waszej kapłańskiej drogi. 
Tą młodością trzeba się cieszyć. Tyle razy mówiliśmy kiedyś w 
Seminarium o potrzebie radości. Trzeba to sobie przypominać, 
gdyż wśród codziennych kłopotów i trudności można gdzieś 
zagubić tę piękną cnotę chrześcijańską, jaką jest radość. Nasi wierni 
lubią nas widzieć radosnymi. Postawa radości sprzyja ewangeli-
zacji, owocuje w budowaniu królestwa Bożego wśród ludzi. 

2. Drugi wątek: przestroga przed sądem Bożym 

„I  chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe po-
ciąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził 
Bóg”  (Koh 11, 9b).  Bóg  każe się nam radować. Każe nam 
patrzeć na ten świat, na jego piękno, nawet na to, co pociąga 
nasze  oczy.  Każe  nam  być  obecnymi  niejako w środku życia, 
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w środku świata, ale każe nam przy tym być roztropnymi. Trze-
ba we wszystkim zachować zdrową orientację, nie prowadzić 
podwójnego życia, nie być dziwakiem, nie uciekać od świata, 
ale także nie narażać się na pokusy, nie być chojrakiem. „Z 
wszystkiego będzie cię sądził Bóg”. Przed Bogiem nie można 
uciec, nie można się nigdzie skryć. Jezus mówił: „A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 4). W Psalmie 
139 czytamy zaś: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, 
kiedy siadam i wstaję”. 

3. Trzeci wątek: przemijalność wszystkiego 

„Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od 
twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko mija” 
(Koh 11, 10). A w psalmie dziś czytaliśmy: „Bo tysiąc lat w 
Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż 
nocna. Porywasz ich: stają się jak sen poranny, jak trawa zielo-
na, co rośnie: rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie 
i usycha” (Ps 90, 4-6). W obliczu tego przemijania Kohelet wy-
powiada przejmujące słowa: „Marność nad marnościami – 
wszystko marność” (Koh l, 2). Jesteśmy zatem w drodze. Ciągle 
posuwamy się naprzód. Warn też nie wrócą już te lata, które 
macie za sobą. 

Na przemijanie uwrażliwiamy naszych wiernych. Pamięć o 
przemijaniu pozwala im podjąć refleksję nad przyszłością, nad 
sprawami ostatecznymi. 

Wczoraj w katedrze wrocławskiej miała miejsce uroczystość 
dziękczynna z racji 50-lecia Żeńskiego Prywatnego Liceum 
Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Przybyło wiele absolwentek, 
wychowanek tej szkoły, byłych i obecnych nauczycieli, pedago-
gów. Przybył także ks. bp Adam Dyczkowski, jako ich były 
katecheta. Wspominano trudne lata nauki w szkole w czasie 
trwania systemu komunistycznego. Uroczystość tego typu ujaw-
nia nam jaskrawo prawdę o przemijaniu. 
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4. Czwarty wątek: w chwilach powodzenia trzeba widzieć 

przyszły krzyż 

Ten czwarty wątek przynosi nam dzisiejsza Ewangelia. 
Przypomnijmy jej słowa: „Gdy wszyscy pełni byli podziwu 
dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich 
uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: 
Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi»„ (Łk 9, 44). W 
Ewangeliach, tak jak w życiu, spotykamy wiele paradoksów, 
kontrastów – między innymi i ten przyniesiony nam przez 
dzisiejszą Ewangelię. Jezus u szczytu swego powodzenia 
mówi uczniom o czekającej go męce. W swojej chwale, w 
swoim wywyższeniu mówi o przyszłym poniżeniu. Także 
wtedy, gdy będzie poniżony, będzie widział swoje przyszłe 
wywyższenie. Pójdzie przez uniżenie Wielkiego Piątku do 
chwały Poranka Wielkanocnego. Jest to także bardzo ważna 
wskazówka dla nas. Nie powinniśmy się upajać, zachwycać 
naszymi sukcesami, które czasem nas spotykają. W chwilach 
zwycięstwa, triumfu, trzeba widzieć przyszły krzyż, ale także 
w chwilach poniżenia, cierpienia, trzeba widzieć przyszłą 
chwałę. 

Jako kapłani winniśmy pamiętać, że nam także Chrystus 
przydziela krzyże. Czasem przesuwa to niesienie krzyża na 
czas późniejszy. Niekiedy rozkłada te krzyże na całe życie. 
Ważne jest to, by w tym wszystkim naśladować Chrystusa. 
Nasze życie nie może być inne od Jego życia. Jeżeli chcemy 
dobrze ewangelizować, apostołować, to musi to być połą-
czone z krzyżem. Te krzyże wszyscy niesiemy, także Papież, 
także prezydenci, także wielcy i mali tego świata. 

Zakończenie 

Prośmy Pana w tej Eucharystii, aby nas napełnił radością, 
by dał nam mądre patrzenie na życie, by nas także umocnił 
na czas niesienia krzyża. W naszą modlitwę włączmy nasze 
wspólnoty parafialne, które reprezentujemy, włączmy wszyst- 
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kich doświadczanych przez zło, przez krzyże. Niech dobry Bóg 
otrzyma od nas uwielbienie i chwałę, a na nas i na tych, za któ-
rych się modlimy, niech spłynie moc Boża. Amen. 

„Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego 
wyznawców” (Ps 116, 15) 

Homilia podczas  Mszy  świętej  we  wspomnienie św. Wincentego, diakona i 

męczennika, patrona Wrocławskiej Kapituły Katedralnej, 22 stycznia 1997 r. 

– 2 Kor 4, 7-15; Mt 10, 17-22 (Katedra wrocławska) 

1. Doświadczenie dysonansu 

Czyż nie doświadczamy w tej chwili, na tej liturgii, pewnego 
dysonansu, może nawet zgrzytu. Oto w stallach naszej katedry 
przy Księdzu Kardynale i jego biskupach pomocnych zasiedli 
pięknie wystrojeni kanonicy kapituły katedralnej. Chciało by się 
ich nazwać kwiatem duchowieństwa archidiecezji wrocławskiej. 
Ich purpurowe mucety i dystynkto-ria są widzialnym znakiem 
szczególnego wyróżnienia, jakie otrzymali od Księdza Kardyna-
ła Metropolity. I oto do takiego przyozdobionego gremium 
mówi Bóg w swoim Słowie, że wszyscy jesteśmy tylko naczy-
niami glinianymi, że ciągle jesteśmy wydawani na śmierć z po-
wodu Jezusa, że będą nas wydawać sądom i wodzić przed na-
miestników i królów. Jak to – kanoników też? Któż by się od-
ważył? A jednak też! By to lepiej ujrzeć, ułóżmy w hasła 
główne przesłanie dzisiejszej liturgii. 

186 



2. Skarb w naczyniach glinianych 

„Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z 
Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4, 7). 
Wiemy, co nazwać w nas naczyniem glinianym. Jest nim 
nasza ludzka, ułomna kondycja: zarówno ta biologiczna, do-
tykana przez choroby, niemoce, niedyspozycje, jak i po czę-
ści ta duchowa, moralna, zraniona pierwszym grzechem i 
dlatego skłonna bardziej do złego niż do dobrego.  Znamy to 
dobrze z doświadczenia. A więc rzeczywiście jesteśmy na-
czyniem glinianym. Ci kanonicy pięknie wystrojeni także! 
Ale oto słyszymy, że w tym naczyniu glinianym przechowu-
jemy skarb. Co jest tym skarbem, który przechowujemy? To 
jest to Boże w naszym ludzkim domu, w naszym wnętrzu: 
umysł oświecony łaską z nieba, wola wspomagana Bożym 
działaniem, dar wiary, nadziei, miłości, który w nas zamiesz-
kuje za sprawą Boga. Dlatego cała nasza wielkość wyrasta z 
korzenia Bożego: „aby z Boga była owa przeogromna moc, a 
nie z nas” (2 Kor 4, 7); „beze Mnie nic nie możecie uczynić” 
(J 15, 5). W tym kontekście przyjmujemy także dzisiejsze 
zapewnienie Chrystusa: „Kiedy was wydadzą, nie martwcie 
się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie 
będzie wam poddane, co macie mówić” (Mt 10, 19). 

3. Wydawani w ręce nieprzyjaciół Chrystusa 

„Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą 
was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was 
wodzić z mego powodu (Mt 10, 17-18). Historia potwierdziła 
prawdziwość tych słów. Tak było ze św. Wincentym, archi-
diakonem biskupa Saragossy, patronem naszej Kapituły. Tak 
było wcześniej ze św. Szczepanem. Tak było ze wszystkimi 
męczennikami Kościoła. Tak było z prawie trzema tysiącami 
kapłanów, których wymordowano w czasie drugiej wojny 
światowej. Tak było na Placu św. Piotra 13 grudnia 1981 ro-
ku.  Tak było koło tamy toruńskiej w październiku 1984 roku, 
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gdy wrzucano związanego ks. Jerzego do wiślanej wody. A 
więc naszej okazałości zewnętrznej, naszym niekiedy wysokim 
funkcjom, które pełnimy, winna towarzyszyć świadomość, że raz 
po raz stajemy się znakiem sprzeciwu dla tych, którzy walczą z 
Chrystusem. A powodem tego sprzeciwu i tych ataków na nas 
jest ów skarb w naszym wnętrzu, skarb wiary, wierności Boże-
mu prawu. 

3. Potrzeba wytrwania aż do końca 

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22). 
Bóg chce, abyśmy z Nim byli, abyśmy przy Nim trwali zaw-
sze: i w chwilach wywyższenia i chwały, i w chwilach poni-
żenia i cierpienia. Trwać należy do końca, bo cel jest naj-
większy: zbawienie: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zba-
wiony” (Mt 10, 22). 

Wytrwał do końca św. Wincenty diakon. Fascynują nas 
inni męczennicy, którzy wytrwali do końca. Cenimy tych, 
którzy wczoraj trwali i dzisiaj trwają. Prymas Tysiąclecia, ks. 
Popiełuszko, kard. Tomaszek, kard. Świątek – nie odwołali 
niczego, co dotyczyło sprawy Boga i Kościoła. Wybierali 
możliwość zniszczenia naczynia glinianego aniżeli we-
wnętrznego skarbu. 

Całej Kapitule Metropolitalnej życzymy, aby kroczyła 
drogami wierności Bogu, aby mocą czerpaną od Boga zdo-
biła Kościół wrocławski nie tylko zewnętrznymi szatami, ale 
owym skarbem wartości duchowych, trwaniem przy Bogu po 
ziemski i wieczny czas. 
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„Danket dem Herrn, denn er ist gütig” 

(Ps 136) 

Das vierzigjährige Priesterjubiläum von  Pfarrer  Hans  Hauk, Hattersheim 

am Main, den 19 märz 1995. Dritter Fastensonntag Ex 3, l-8a. 13-15; l Kor 10, 

1-6. 10-12; Lk 13, 1-9 

Hochverehrter Herr Pfarrer Hans Hauk, unser lieber Jubilär! 
Hochverehrter Herr Bezirksdekan Keifer! 
Sehr verehrte alle Mitbrüder im Priesteramt! 
Sehr geehrte Angehörige unseres Jubilärspriesters! 
Liebe Mitglieder von Kirchenchorgemeinschaft! 
Sehr verehrte Gäste von Ferne und von Nahe 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

Es ist mir eine große Ehre, beim heutigen Priesterjubiläum 
die Predigt zu halten. Ich nehme das an als eine große 
Auszeichnung. Ich bin 750 Km. gefahren, um nur an diesem 
Jubiläum teilzunehmen. Ich freue mich darüber, daß ich an die-
sem Jubiläum teilhaben darf. Ich habe zu diesem Anlaß ganz 
einfache Predigt vorbereitet. 

Zu Beginn wollen wir eine Frage stellen: was ist ein Ju-
biläum?; was bedeutet ein Jubiläum zu feiern?; warum feiern wir 
überhaupt die Jubiläen? 

Jedes Jubiläum spricht uns, daß die Zeit vergeht; daß, unser 
Leben vergeht, daß, alles auf userer 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 Jubilär dankt Gott  für  alles, was er von Ihm bekommen 
hat. Mit dem Jubilär sprechen seine Angehörige und seine 
Freunde  auch einen Dank aus. So ist es auch heute. Wir sind 
hier  zusammengekommen,  um in heutiger Eucharistiefeier 
mit unserem Jubilär Pfarrer  Hauk Gott zu loben  und  zu  pre- 
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isen; 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 vierzig Jahre des priesterlichen Dienstes, darin 15 Jahre 
lang in der Pfarrgemeinde zu Hattersheim. Wir danken dem 
lieben Gott für alles Gute, was Gott durch die Tätigkeit des 
Pfarrers uns und vielen anderen Menschen getan hat. 

Was finden wir besonderes im Leben von Pfarrer Hans 
Hauk? Von 65 Jahren seines Lebens ist er 40 Jahre lang als 
Priester in der katholischen Kirche. Das ist seine Berufung, die 
er von Gott erhalten hat. 

In einem Telefongesprach hat Herr Pfarrer es mir verwehrt, 
über seine Person zu reden. Darum erlauben się mir bei 
heutigem Jubiläum, erlauben się 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: „Folge 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 für dich persönlich, für 
deine Familie, für deine Geburtspfarrei. 

Liebe Pfarrgemeinde, bei heutigem Jubiläum möchte ich 
Ihnen allen sagen: Glaubt mir, der Priesterberuf ist wirklich mit 
keinen anderen  Beruf zu vergleichen. Zwar ist keiner von uns, 
die hier als 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  Jubilär  kann heute in der  Stille seines Herzens sagen: 
„O  Gott,  Du  bist  unendlich  gut.  Alles ist letztlich Gnade, 
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Dein Geschenk. Und doch läßt Du uns Menschen mitwirken und 
GrolJes 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 soll er erfüllen?” 

Priester ist man zuerst für die Aufgabe, das Evangelium zu 
verkünden, Gott und Gottes Wort in unsere Zeit hineinzurufen. 
Wie schon damals der Prophet Amos gesandt wurde: „Geh, und 
rede zu meinem Volk”: so sind wir als 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 für die Welt, für die Menschen. „Der Mensch lebt 
nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes 
Mund kommt” (Mt 4, 4) – sagte Jesus, wie wir am ersten 
Fastensonntag gehört haben. Also, der Mensch braucht zum 
Leben nicht nur das irdische Brot, sondern braucht er auch die 
Wahrheit, die Weisheit Gottes, die ihn frei froh macht. Als 
Priester sind wir nicht dazu da, um politische Patenrezepte zu 
entwerfen, um uns von der Tagespolitik vereinnahmen zu las-
sen, wir sind dazu da, sein mächtiges, lebenschaffendes Wort zu 
verkünden.  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 Frieden schaffen. Man muß hier auch 
bemerken, es ist wichtig, um das ganze Evangelium 
anzunehmen, zu aprobieren. Manche Leute in heutiger Welt 
wählen von Evangelium nur das aus, was für ihnen bequem ist, 
was keine Hingabe verlangt. Man soll das ganze Evangelium 
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aprobieren und erfüllen, auch das Evangelium des Kreuzes, 
das Evangelium von der Liebe zu den Feinden, auch das 
Evangelium von heutigem Sonntag: Anruf zur Umkehr. 

Lieber Herr Pfarrer, du verkündest das Evangelium Christi 
als Priester schon 40 Jahre lang, 15 Jahre schon in 
Hattersheim. Du hast vielen Menschen den Weg żur 
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 können 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, als 
Speise auf unserem Lebensweg, als 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. 

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 
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geschenkt. Bei deinem Jubiläum danken wir Gott dafür. Wir 
danken auch dir für deinen treuen Dienst, für deinen Kummer 
um die schöne Liturgie. 

Und schließlich, die tritte Aufgabe jedes Priesters – das ist 
der Dienst der Liebe. In seiner eigenen Primizpredigt in Naza-
reth 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 
Gemeinschaft zu bilden. 

Lieber Jubilär, vor 40 Jahren bist du durch die Priester-weihe 
ein Diener aller Mitmenschen geworden. Als Diener der Kirche 
hast du in deinem Priesterleben so viel Gutes ge-tan. Als Priester 
Jesu Christi warst du immer da für die Armen, die Trostlosen 
und Verzweifelten, für die, die keiner mag und für die keiner 
Zeit hat, für die Kranken und Hilfsbedürftigen und für die 
Sterbenden. 

Frau Anni Walch hat mir sehr oft im Pfarrhaus gesagt: unser 
Pfarrer ist als der zweite Franciscus von Asisi. Er ist so gut, er 
ist so nett für alle Hilfsbediirftigen. Er ist für alle da, immer 
bereit zu helfen. Wie du gut bist, haben wir auch in Polen 
erfahren. Unsere Seminaristen im Priesterseminar zu Wrocław, 
die Waisenkinder in Kinderheim zu Wierzbice wissen gut, wer 
Pfarrer Hauk ist. 

Lieber Herr Pfarrer, unser hochverehrter Jubilär, wir danken 
heute dem allmächtigen Gott für dich, wir danken Gott für alles, 
was Er uns allen durch deinen priesterlichen Dienst getan hat. 

Liebe Brüder und Schwestern, es ist schon Zeit gekom-
men, um diese  Jubiläumspredigt  zu enden. Erlaubeii się mir 
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zum Schluß, unserem Jubilär 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 
Hattesheim 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 Jung-
frau und Mutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, 
besonders deines Namenspatrons, des heiligen Johannes und 
des Pfarrpatrons, des heiligen Martinus dich segnen und 
beschiitzen. Wir beten in dieser Eucharistie, um diese Wüns-
che verwirklichen zu können. Amen. 
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2. HOMILIE DO SIÓSTR 

ZAKONNYCH 

A. Do sióstr przełożonych 

Rozliczanie się z naszej misji 

Sobota po 4 niedzieli zwykłej, 9 lutego 1991 r. 

Hbr 13, 15-17. 20-21; Mk6, 30-34 

1. Potrzeba rozliczanie się z pracy apostolskiej 

„Po swojej pracy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opo-
wiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali” (Mk 6, 
30). Jest to bardzo ważny szczegół informujący o działalności 
apostolskiej pierwszych uczniów Chrystusa. Apostołowie zdają 
sprawozdanie ze swojej misji. Rozliczają się z powierzonych im 
zadań. Jezus ich wybrał spośród innych. Uczynił z nich grono 
najbliższych współpracowników. Im przekazał pełniejszą praw-
dę. Wprowadził ich głębiej w tajniki głoszonej nauki. Potem ich 
posłał na pracę apostolską. Wysyłał ich po dwóch. Udzielał im 
wskazań na drogę. Dawał rady i przestrogi. I oto nadszedł czas 
sprawozdania, czas rozliczania się z otrzymanej misji. Apostoło-
wie „zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 
czego nauczali” (Mk 6,30). 

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, ka-
płańskim.  Jesteśmy  obecnie  w  trakcie  wypełniania naszego 
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powołania. Jesteśmy – używając języka samego Chrystusa – na 
żniwie Pańskim. Wypełniamy zleconą nam misję. I oto mamy 
dziś – na przykładzie Apostołów – przypomniane, że z tej 
misji trzeba się rozliczać. Temu, który nas powołał i posłał, trze-
ba zdawać sprawozdanie z naszego działania, z naszej pracy, 
misji, tak jak to czynili piersi powołani i posłani. 

Jakie formy winno przybierać to nasze rozliczanie, spra-
wozdanie? 

2. Formy rozliczania się z naszej misji 

Wymieńmy główne sytuacje, w których rozliczamy się z naszej 
misji apostolskiej. 

a) Codzienny rachunek sumienia. 

Jest to rozliczanie się przed Bogiem z każdego dnia, ze swo-
ich zobowiązań, prac, decyzji, postanowień. Rachunek sumienia 
zwykle łączymy z wieczorną modlitwą. Każda noc, która nad-
chodzi, zapowiada nam śmierć, zaśnięcie na „sen wieczny”, za-
śnięcie na wieczność. Wyrażamy tę prawdę we Mszy świętej, 
gdy mówimy: „Pamiętaj także o braciach naszych, którzy zasnęli 
z nadzieją zmartwychwstania” (ME II). Przed snem nocnym, gdy 
dzień odchodzi do historii naszego życia, spoglądamy nań w 
świetle naszych zobowiązań przed Bogiem, Kościołem, wspól-
notą 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. 

Przypominamy sobie wówczas 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 i rekolekcji 
świętych. 

Dzień skupienia, a tym bardziej rekolekcje święte, to 
przede wszystkim czas oceny tego, co za nami. Poznanie i 
ocena naszej przeszłości są bardzo ważne. Trafna ocena na-
szego postępowania pozwala na wytyczenie odpowiedniej 
drogi na przyszłość. Dlatego przeżywanie dni skupienia i re-
kolekcji świętych łączymy zawsze z rewizją naszego życia i 
Sakramentem Pokuty. 

3. Przedmiot naszego rozliczania się 

W rozliczaniu się z naszej misji bierzemy pod uwagę Boże 
przykazania, obowiązki wynikające z naszego powołania. Nie 
unikajmy prostych pytań w rodzaju: czy jestem dobrą siostrą 
zakonna?; czy jestem pogodna, uśmiechnięta?; czy z radością 
i poddaniem się woli Bożej wykonuję pracę codzienną? Jak 
przestrzegam rad ewangelicznych? Jeśli jestem przełożoną, to 
pytam siebie: czy jestem sługą, służebnicą wszystkich? Jeśli 
jestem podwładną, to odpowiadam sobie przed Bogiem: czy 
umiem być posłuszna, nie z musu, ale z przekonania, z we-
wnętrznego przeświadczenia, że tak trzeba?; czy jestem dobra 
wobec ludzi? 

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

4. Cisza warunkiem naszego wzrostu duchowego 

Przypomnijmy na koniec słowa Chrystusa skierowane 

dziś do nas:  „Pójdźcie  wy  sami osobno na miejsce pustynne 
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i wypocznijcie nieco!” (Mk 6, 31). Dla rozwoju naszego ży-
cia duchowego potrzebujemy odosobnienia. Z Bogiem najle-
piej rozmawia się w ciszy. Nasze klasztory powinny być oa-
zami modlitwy, domami ciszy i skupienia. Klasztory, semi-
naria duchowne to nie miejsca ciągłych zjazdów, spotkań, 
dyskusji, rozgwaru, hałasu. Owszem, spotkania i dyskusje są 
też potrzebne, ale o wiele bardziej potrzebujemy chwil wyci-
szenia i kontemplacji. W dzisiejszym rozkrzyczanym świecie 
winniśmy praktykować, zachowywać milczenie przed Bo-
giem. Jest to bardzo ważny element naszego powołania i na-
szej udanej misji apostolskiej. 

Warunki dobrej modlitwy 

Sobota po 4 niedzieli zwykłej, 8 lutego 1992 r. – l Krl 3,4-13; Mk 6, 30-34 

1. Egzystencjalna potrzeba modlitwy 

Znany religijny pisarz Tomasz Merton dał jednej ze swoich 
książek bardzo wymowny tytuł: Nikt nie jest samotną wyspą. 
Tytuł książki wyraża ważną prawdę o człowieku. Nie jesteśmy i 
nie możemy tu, na ziemi, być samotnikami. Człowiek jest zdany 
na drugiego człowieka. Życie nasze nie jest możliwe na dłuższą 
metę w pojedynkę. Potrzebujemy siebie nawzajem, poczynając 
od chwili narodzin, a kończąc na ostatnich dniach i godzinach 
naszego życia. 

Owo otwarcie się i zdanie na drugiego jest tak potężne, że 
przekracza ono krąg drugich ludzi i dosięga samego Boga. Oka-
zuje się, że drugi człowiek nam nie wystarczy jako partner. Każ-
dy z nas ma takie pragnienia i takie potrzeby, które może za-
spokoić jedynie Bóg. Stąd też potrzebujemy kontaktu z Bo-
giem, jest nam potrzebna po prostu więź z Bogiem. 
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I tę więź z Bogiem, to otwarcie się na Niego, nazywamy mo-
dlitwą. 

W dzisiejszej liturgii otrzymaliśmy bardzo budujący przy-
kład człowieka modlącego się do Boga. Tym człowiekiem 
jest król Salomon. Widzimy go w sytuacji rozmowy z Bo-
giem. W tej modlitewnej scenie jest w jakiś sposób zawarta 
cała teologia modlitwy. Dlatego warto się jej przyjrzeć. 

2. Postawa duchowa w modlitwie – jak prosić? 

W modlitewnej postawie Salomona dają się wyróżnić 
dwie wyraźne cechy: 

a) Wiara we wszechmoc i dobroć Bożą. 

Salomon mówił do Boga: „Tyś okazywał Twemu słudze 
Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec 
Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca... Tyś usta-
nowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca...” 
(l Krl 3, 6-7a). Salomon w modlitwie umiał wymienić do-
brodziejstwa otrzymane o Boga; był świadomy darów Bożej 
dobroci. Wiedział, że Bóg kierował życiem jego ojca, że tak-
że swoją godność królewską zawdzięcza Bogu. 

Pan Bóg lubi, kiedy zwracamy się do Niego z wiarą i za-
ufaniem; kiedy potrafimy uświadamiać sobie Boże dobro-
dziejstwa; kiedy żywimy przekonanie, że wszelkie dobro w 
naszym życiu pochodzi od Niego; kiedy wierzymy, że od 
Niego zależy przyszłość. 

b) Pokora. 

Salomon stanął przed Bogiem w postawie pokory. Umiał 
przyznać się do swoich braków i ograniczeń: „... a ja jestem 
młody. Brak mi doświadczenia” (l Krl 3, 7b). Widział więc 
siebie w prawdzie. 

Postawa pokory jest warunkiem dobrej modlitwy. Bogu 
podobają  się ludzie pokorni.  Rażą  nas ludzie ubrani w habi- 
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ty, w sutanny, którzy są pełni zarozumiałości; tacy, którym 
się wydaje, że na wszystkim się znają, i to najlepiej. Co mu 
tam ktoś ma do gadania. Ludzie tego typu zdolni są np. po-
wiedzieć: „Pan Jezus powiedział, a ja dodałbym...”. 

Bóg nie lubi ludzi py szatko waty ch. Stwierdziła to Mary-
ja w swoim hymnie Magnificat „Bo wejrzał na uniżenie Słu-
żebnicy swojej... rozprasza pyszniących się zamysłami serc 
swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych” 
(Łkl,48. 51b-52). 

Ludzie niepokorni wyrządzili Kościołowi wiele krzywdy. 
Byli przyczyną rozbicia chrześcijaństwa, a dziś odpychają 
drugich od Kościoła, od chrześcijaństwa. 

W modlitewnej postawie Salomona znajdujemy także po-
uczenie o przedmiocie naszej modlitwy, czyli dowiadujemy 
się, o co powinniśmy się modlić. 

3. Przedmiot modlitwy – o co prosić? 

Salomon, modląc się do Boga, nie prosił o dary doczesne: 
ani o bogactwa, ani zgubę jego nieprzyjaciół, ani nawet o 
długie życie. Poprosił o dary duchowe: „Racz więc dać 
Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu 
i rozróżniania dobra od zła” (l Krl 3, 9). 

Bardzo spodobała się Bogu ta prośba. Dlatego Bóg ją 
spełnił: „więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre 
i rozsądne...” (l Krl 3, 12). Bóg także okazał swoją szczo-
drość i obdarzył Salomona darami, o które nie prosił: „I choć 
nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za two-
ich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów” (l Krl 3, 
13). Jeżeli prosimy Boga o dary duchowe, to Bóg także zadba 
o nasze potrzeby doczesne. Przypomnijmy słowa Chrystusa: 
„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33). 

Przypomnienie postawy Salomona jest dla nas okazją do 
postawienia pytania: o co my najczęściej prosimy Boga, o 
jakie wartości?  Warto  naśladować  postawę  Salomona. Gdy 
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się prosi o wartości duchowe, np. o świętość, pobożność, 
wierność, cierpliwość, czystość itd., to Pan Bóg spełnia takie 
prośby w dwójnasób. Jeszcze wiele innych darów nam wtedy 
przydziela. 

Módlmy się w tej Eucharystii o ducha dobrej modlitwy. 

Z teologii odpoczynku 

Sobota, 6 lutego 1993 r. – Cykl I Hbr 13, 15-17, 20-21; Mk 6, 30-34 

1. U Jezusa na audiencji 

Jesteśmy bardzo podobni do Apostołów, którzy po swojej 
pracy zebrali się u Jezusa, by Mu opowiedzieć o swojej pracy, o 
swojej misji apostolskiej. 

My też zebraliśmy się u Jezusa. Ta Eucharystia jest naszym 
spotkaniem z Chrystusem; jest to nasza audiencja u Niego. 
Na takiej audiencji jak ta Chrystus zawsze wygłasza do nas 
przemówienie. Dzisiaj powiedział do nas słowa: „Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6, 
31 a). Jest to wezwanie do udania się na miejsce pustynne i do 
odpoczynku. Pobyt na osobności i odpoczynek to ważne chwile 
naszego życia, skoro Chrystus mówi o ich potrzebie. Odpoczy-
nek jest potrzebny dla naszego zdrowia duchowego, psychiczne-
go i fizycznego. Nie sposób bowiem jednostajnie pracować: bez 
chwili refleksji, wytchnienia i odpoczynku 

Popatrzmy, jak dziś odpoczywają ludzie? Zastanówmy się 
także, jak powinien wyglądać wypoczynek ludzi powołanych: 
kapłanów i sióstr zakonnych? 
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2. Odpoczynek i jego formy 

Zauważmy  najpierw to, iż ludzie dziś – wbrew opinii 
wielu – mało wypoczywają, a jeżeli już oddają się wypo-
czynkowi, to go źle przeżywają. Dla niektórych wypoczynek 
oznacza spanie do południa w niedzielę. Dla innych wypo-
czynek sprowadza się do oglądania telewizji i to niekiedy „na 
okrągło”. Dla wielu – wypoczynek to szukanie sobie to-
warzystwa do wypicia, do zjedzenia, do jakiejś zabawy. Dla 
jeszcze innych wypoczynek to wyjazd poza dom, poza śro-
dowisko pracy: na działkę, do lasu, na wioskę do rodziców, 
teściów. 

Wspomniane formy wypoczynku nie przynoszą pożąda-
nych efektów. Widzimy coraz więcej ludzi rozdrażnionych, 
znerwicowanych, chorobliwie trzęsących się. Jest ich coraz 
więcej. Stąd też notujemy dziś więcej chorób nowotworo-
wych i chorób układu krążenia. Widać tych ludzi nie tylko 
wśród osób świeckich, ale także w szeregach duchownych, w 
gronie ludzi powołanych. Wśród księży, sióstr zakonnych, 
zakonników wzrasta liczba osób znerwicowanych, rozdraż-
nionych, nie wypoczętych, niezadowolonych, ciągle ponu-
rych, czasem wprost zbuntowanych. 

Ludzie nie znoszą ciszy. Także w klasztorach, w semina-
riach, na plebaniach jest coraz więcej rozgwaru, krzyku, ha-
łasu. Niektórzy ludzie, nawet odziani w habity, sutanny, nie 
potrafią się obejść bez radia, magnetofonu, telewizora. Nie-
którzy klerycy uczą się przy muzyce. A już jak jakieś prace 
wykonują to muszą mieć koło siebie radio. Ludzi z radiem, 
magnetofonem widać na szlakach górskich, na plażach, w 
miejscach odpoczynku. Ile dziś hałasu, decybeli na zabawach 
młodzieżowych, dyskotekach, prywatkach. 

3. Odpoczynek ludzi powołanych 

Co oznacza, wypoczynek dla ludzi powołanych?; kiedy naj-

lepiej wypoczywają osoby powołane? Chrystus daje nam od- 
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powiedź, zaleca lek na dobry wypoczynek. Podaje witaminę 

„C”: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne” 

(Mk 6, 3la). 
Trzeba w naszym życiu udać się na pustynię, osobno. Trzeba 

czasem odejść od człowieka, od wspólnoty, by stanąć sam na 
sam z Bogiem, by stanąć sam na sam wobec siebie samego. 
Chrystus zalecał: „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). 

Nasz odpoczynek ma się dokonywać w samotności, na miej-
scu pustynnym, a więc w ciszy kaplicy, w ciszy kościoła, gdzieś 
na polnej drodze, na kwiecistej łące, nad rzeką, w ogrodzie pod 
gruszą. 

Bardzo niepokoi fakt, gdy kaplice w Seminarium są puste 
poza nabożeństwami, gdy nie widać w nich modlących się kle-
ryków. Smutne wrażenie sprawia też pusta kaplica w klasztorze. 
Nie jest dobrze, gdy nas nie ciągnie do kaplicy, gdy nie tęskni-
my za ciszą, za byciem w samotności. 

Gdy szukamy ciszy, skupienia, nie sądźmy, że wtedy od-
dalamy się od ludzi. 

Gdy będziemy cenić bardziej pustynię, miejsce odosobnie-
nia, tym bardziej będą nas szukać ludzie, będą do nas lgnąć. Tak 
było przy Chrystusie – jak opowiada tekst Ewangelii: „Odpły-
nęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich 
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili” (Mk 6,32-33). 

Takie jest prawo życia! Do ludzi wyciszonych, do ludzi pu-
styni lgną ludzie. Tak było w przypadku św. Jana Chrzciciela. 
Gdy on zostawił swój rodzinny dom i poszedł na pustynię, by 
tam pościć, pokutować – ciągnęli do niego ludzie. Słuchali na-
uki, wyznawali grzechy, przyjmowali chrzest, (por. Mt 3, 5-6) 

Wierni będą nas szukać, będą nas cenić, gdy będziemy ludź-
mi wyciszenia, spokoju, skupienia. Wielu pragnie, aby nasze 
seminaria, klasztory były domami ciszy, odosobnienia, pustyni. 
Takie  oazy  ciszy,  skupienia  są  bardzo potrzebne dzisiejszemu 
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światu. W tym świecie rozkrzyczanym, w którym tyle gwaru 
i hałasu, są potrzebne oazy ciszy, modlitwy, kontemplacji. 

Wielu ludzi przestało się dziś modlić, jest rozdwojonych, 
znerwicowanych. Jesteśmy w naszych klasztorach jakby na 
pustkowiu przed Bogiem, jesteśmy jakby na warcie. Naszą 
modlitwą, ciszą, skupieniem, ochraniamy ten świat przed 
zapomnieniem o Bogu. 

Tak rozumiana nasza obecność w świecie, obecność mo-
dlitewna, nie jest leniuchowaniem, nie jest ucieczką od świata 
do życia lżejszego, wygodniejszego. Jest to wielka aktywność 
ducha, która staje się mocą dla świata. Duch aktywizmu ma 
się rodzić z kontemplacji, z modlitwy. Jeśli nie wyrasta z 
modlitwy, to ma nikłe znaczenie i nie przynosi spodziewa-
nych owoców. 

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocz-
nijcie nieco” (Mk 6, 31 a). Jesteśmy tu, w tej kaplicy, na 
miejscu pustynnym, osobno. Niech to będzie wielka chwila 
twórczego, modlitewnego wypoczynku, z którego niech po-
tem wyrośnie wielki czyn apostolski. Amen. 

Modlitewny dialog 

Sobota po 4 niedzieli zwykłej, 5 lutego 1994 r. – l Krl 3, 4-13; Mk 6, 30-34 

1. Bóg – pierwszy partner modlitewnego dialogu 

Każdy nowy dzień, który przychodzi, dostarcza nam 

w liturgii nowych treści, przybliża nam w Słowie Bożym jakiś 
szczególny rys prawdy o Bogu i o człowieku. Bóg ogłosił nam 
swoje Słowo. W tym Słowie dużo powiedział nam o 
Sobie, ale także i o ludziach. Ukazał Siebie jako partnera dia-
logu z człowiekiem. 
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Na kartach pierwszego czytania Bóg ujawnia się jako Ten, 
który przyjmuje od króla Salomona ofiarę: „Salomon złożył 
na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych” (l Krl 3, 4). Poja-
wia się także jako Ktoś, kto każe człowiekowi prosić. Bóg 
rzekł do Salomona: „Proś o to, co mam ci dać” (l Krl 3, 5). 
Bóg przedstawia się zatem jako Ktoś, kto przyjmuje od ludzi 
ofiary i prośby. Bóg lubi, jak ludzie składaj ą Mu ofiary i 
przedkładaj ą prośby. 

Dalej Bóg ujawnia się jako Ten, kto wysłuchuje próśb. Sa-
lomon otrzymał to, o co prosił: „Ponieważ poprosiłeś o to, a 
nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i 
nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla 
siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc 
spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, 
takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie 
będzie” (l Krl 3, 11-12). 

Człowiek zatem z dobrej modlitwy nigdy nie odchodzi z 
pustymi rękami. Prośba Salomona została spełniona. 

Bóg w osobie Chrystusa ujawnia się jako zatroskany o 
człowieka: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i 
wypocznijcie nieco” (Mk 6, 31 a); „Gdy Jezus wysiadł, ujrzał 
wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi, byli bowiem jak owce 
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać” (Mk 6, 34). Tę 
postawę Chrystusa wobec człowieka, także wobec nas, należy 
określić jako miłującą. 

Jesteśmy codziennie przed Bogiem na modlitwie, co-
dziennie uczestniczymy w Eucharystii. Czasem zapominamy 
albo po prostu tracimy wrażliwość na Bożą miłość, po prostu 
przestajemy się nad tym zastanawiać. Dziś Bóg przypomina 
nam, jak bardzo troszczy się o nas, jak wiele przydziela nam 
darów. 

2. Drugi partner dialogu – człowiek 

Dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam także człowieka jako 
partnera dialogu z Bogiem. Jest to człowiek garnący się do Boga. 
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Uczniowie po pracy apostolskiej zbierają się u Jezusa, aby 
mu opowiedzieć, jak było, jak się ewangelizowało. Do Chry-
stusa garną się rzesze ludzi: „zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast” (Mk 6, 33). 

Nasze miejsce jest przy Bogu. Trzeba do Pana Boga przy-
chodzić i szukać pomocy przede wszystkim u Niego. Stąd też 
trzeba sobie wciąż na nowo przypominać, że kaplica jest 
najważniejszym miejscem we wspólnocie zakonnej. 

Człowiek idący na spotkanie z Bogiem, człowiek stający 
przed Bogiem, jawi się nam dziś na liturgii jako człowiek 
pokorny. Widzimy to na przykładzie Salomona. Salomon 
potrafił przed Bogiem wyznać swoją ludzką małość: „a ja je-
stem bardzo młody. Brak mi doświadczenia” (l Krl 3, 7). 
Któż z młodych dzisiaj potrafi tak powiedzieć? Raczej wi-
dzimy inną tendencję. Młodzi lubią się wynosić. Wydaje się 
im, że lepiej wiedzą od starszych. Na Zachodzie młodzi osią-
gający wiek 18 lat wyprowadzają się od rodziców. Idą na 
samodzielne mieszkanie i robią, co chcą. Uważają, że rodzice 
są zacofani i nic nie mają im do powiedzenia. Jeśli rodzice 
włączają się w ich życie osobiste, to potrafią zaskarżyć ich do 
sądu. Tak się dzieje, gdy się od dzieci niczego nie wymaga, 
gdy się dzieci wychowuje w fałszywej miłości. Człowiekowi 
od początku trzeba stawiać wymagania, uczyć go obo-
wiązkowości, odpowiedzialności, posłuszeństwa. 

Popatrzmy także na nasze szeregi. Chodzą i w habitach, i 
w sutannach pyszałkowie. To on, to ona wszystko najlepiej 
wie, najlepiej na wszystkim się zna, na wszystko ma najlep-
szą odpowiedź. Co mi tam przełożona!; co mi tam biskup! 
Broń Boże, żeby jej zwrócić uwagę. Może się obrazić „na 
amen” i do końca życia może się „zablokować”. 

Rażą nas ludzie niepokorni – ci, którym się wydaje, że 
wszystko najlepiej wiedzą i że najlepiej robią. 

Scena modlitwy Salomona uwydatnia nam także to, że 
człowiek przychodzący do Boga winien prosić w pierwszej 
kolejności o wartości duchowe. Salomon prosił o mądrość: 
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„Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do są-
dzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła” (l Krl 3, 9). 

Jakże nam wiele potrzeba mądrości, roztropności. Dzisiaj 
zasypują nas fałszywymi informacjami. Manipulują prawdą. 
Są nam potrzebne zdrowe oceny i poprawne diagnozy. Nie-
którzy ulegają skrajnemu pesymizmowi, inni grzeszą naiw-
nym optymizmem. Jeszcze inni tracą entuzjazm, zrażają się 
trudnościami. Trzeba nam zatem mądrości, roztropności. 
Trzeba właśnie o to się modlić; na kolanach zdobywać mą-
drość, dojrzałość, radość, optymizm, entuzjazm. Są tacy 
wierni: zgorzkniali, zmęczeni, narzekający, malkontenci. 
Trzeba sobie wypraszać właściwe widzenia życia. Jest to dziś 
szczególnie ważne. 

3. Dobra modlitwa naszym powołaniem 

Oto jesteśmy przed tym samym Bogiem, przed którym był 
Salomon. Oto jesteśmy przed tym samym Chrystusem, do 
którego przychodzili uczniowie i wokół którego gromadziły 
się rzesze. Chcemy zachować postawę Salomona, a więc po-
stawę pokory i proszenia w pierwszej kolejności o dobra du-
chowe. Dobra modlitwa jest naszym powołaniem. Nasze 
klasztory, domy zakonne powinny być miejscami gorliwej 
modlitwy. 

Z życiorysu św. Jana Sarkandra dowiadujemy się, że gdy 
miał połamane ręce i nie był w stanie przewracać kartek w 
brewiarzu, przekładał je językiem, ponieważ nie było nikogo, 
kto by mu pomógł. Pozostał wierny modlitwie brewiarzowej 
aż do końca, mimo swego kalectwa. Wiedział, że do tego 
został powołany. 

Wpatrzeni w Salomona i pierwszych uczniów Chrystusa, 
przywołanych przez dzisiejszą liturgię, trwajmy przed Bo-
giem w postawie pokornej modlitwy. Prośmy dziś szczegól-
nie o dar pokornego i radosnego przebywania z Bogiem na 
modlitwie. 
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Z teologii spojrzenia 

Sobota po 5 niedzieli zwykłej, 11 lutego 1995 r. – Rdz 3, 9-24; Mk 8, 1-10 

1. Spojrzenie Boga na człowieka 

We fragmentach Ewangelii czytanych w ostatnich dniach 
na liturgii Chrystus jawi się nam jako cudotwórca. Jego dzia-
łalności nauczycielskiej towarzyszy działalność charytatywna. 
Ludzie chorzy, źle się mający, opętani przez duchy nieczyste, 
szukają u Niego pomocy. Jezus pochyla się nad ich potrzeba-
mi. Czyni cuda przede wszystkim tam, gdzie widzi wiarę. 

Przypomniane dziś rozmnożenie chleba jest znakiem Jego 
szczególnej miłości do ludzi w potrzebie: „Żal mi tego tłumu, 
bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść” (Mk 8, 2). 

Jezus obdarzał ludzi miłosiernym, przedobrym spojrze-
niem: „Żal mi tego tłumu”. Wiele razy w Ewangeliach znaj-
dujemy zapis o miłosiernym spojrzeniu Chrystusa. Bóg ma 
miłosierne spojrzenie, wejrzenie. Doświadczyła tego Maryja, 
gdyż wyznała: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” 
(Łk l, 48a). Ona także miała miłujące spojrzenie. „Synu, wina 
nie mają” – zauważyła na weselu w Kanie. Spoglądała potem 
z miłością na cierpiącego i konającego na krzyżu Syna. W 
połowie XIX wieku spojrzała matczynym, miłującym okiem 
na Bernardettę Soubirous w Lourdes. Spoglądała na nas z 
kopii Jasnogórskiego Obrazu, gdy przemierzała wspólnoty 
parafialne naszej archidiecezji. 

Dobre oczy Jezusa, miłujące oczy Maryi ciągle spoglądają 
na nas. Te oczy widzą nasze potrzeby, widzą dobro, które 
czynimy, ale widzą także i zło. 

2. Spojrzenie człowieka na człowieka 

Jakim spojrzeniem obdarzają się najczęściej ludzie? Moż-
na wymienić kila rodzajów ludzkich spojrzeń: 
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a) Spojrzenia miłujące. 

Tak patrzy dobra matka na swe dziecię; tak patrzy dobry 
wychowawca na wychowanka, tak patrzy dobry lekarz na cho-
rego, tak patrzy dobra przełożona na swoje współsiostry. Mó-
wimy czasem o kimś: „dobrze mu patrzy z oczu”. 

b) Spojrzenia pogardliwe. 

W opisie procesu Chrystusa mówi się o wzgardliwym spoj-
rzeniu na Skazańca. Z wielką pogardą patrzyli hitlerowcy na 
Żydów, na Polaków w obozach koncentracyjnych. Z pogardą 
spoglądali na tych, którzy wchodzili do komór gazowych. 

Pod koniec stycznia br. była obchodzona 50. rocznica wy-
zwolenia obozu w Oświęcimiu. Przyjechało sporo ludzi, w tym 
także byli więźniowie. Wspominano tam ów trudny czas. Po-
tem pisano o tym w prasie. W tygodniku „Forum” (XXXI: 
1995, nr 5) napisano np. o Henryku Mondelbaumie, który pra-
cował w Sonderkommando, tj. w grupie tych, którzy odprowa-
dzali przyjeżdżających do komór gazowych. Mon-delbaum był 
świadkiem, jak jeden z pracowników Sonderkommando z wła-
snej woli dołączył do swej rodziny skierowanej do komory 
gazowej i dał się zagazować. Wspomina także o innym z tej 
służby, który napotkał swoją matkę prowadzoną do komory 
gazowej. Do ostatniej chwili ją uspokajał, że czeka ją tylko 
prysznic. Do takiego stopnia potrafił zniekształcić swoje su-
mienie. Podobno za ten czyn zabili go potem jego starsi kole-
dzy. 

Pogardliwych spojrzeń nigdy nie brakowało w historii. Z 
pogardą patrzono np. na ks. Jerzego Popiełuszkę, gdy wy-
konywano na nim wyrok śmierci. 

Odmianą spojrzenia pogardliwego jest spojrzenie szydercze, 
cyniczne, kpiarskie. Takich spojrzeń też w życiu nie brakuje. 

c) Spojrzenie pożądliwe. 

Są też spojrzenia pożądliwe. Zdarzają się one u ludzi nieopa-

nowanych w popędach, instynktach. Człowiek może patrzeć na 
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drugiego człowieka jako na przedmiot użycia, przedmiot za-
spokojenia swego popędu. Człowiek może patrzeć też pożą-
dliwie na mienie materialne, najedzenie, na pieniądze, na to, co 
chciałby za wszelką cenę zdobyć. Pożądliwość tego typu, jeśli 
nie jest leczona, prowadzi do wielkiej biedy, cierpienia, nawet 
ubóstwa. Zabijają czasem ludzi za parę groszy. Pamiętamy o 
ostatniej tragedii na plebanii w Ludwikowicach Kłodzkich, 
gdzie w okrutny sposób zamordowano katolickiego kapłana. 

d) Spojrzenia zazdrosne. 

Mają one miejsce zwłaszcza wtedy, gdy innym się lepiej 
powodzi, gdy inni są przystojniejsi, zdolniejsi, gdy mają wię-
cej szczęścia, więcej pieniędzy, więcej władzy, więcej sławy, 
więcej sukcesów. Spojrzenie zazdrosne rodzi się, gdy zbyt 
często porównujemy się z innymi. 

c) Spojrzenie zdradliwe, kłamliwe. 

Mówimy czasem o kimś, że ten kłamie w żywe oczy. 
Spogląda i kłamie jak z nut. Potrafi się przy tym nawet pod-
stępnie uśmiechać. 

3. Nasze spojrzenie na człowieka chorego 

Mówiąc dzisiaj o potrzebie dobrego spoglądania, zwróćmy 
jeszcze uwagę na nasze spojrzenie na człowieka chorego. 
Okazję do takiej refleksji stwarza nam dzisiejszy dzień, który 
w Kościele jest obchodzony jako III Światowy Dzień Chore-
go. Człowieka chorego trzeba zauważyć, dojrzeć. Sugestie 

Jana Pawła II na dzisiejszy III Światowy Dzień Chorego są 
bardzo aktualne. Ojciec Święty w Orędziu na tę okazję mówi: 
„Nasza cywilizacja jest chora na szerzący się egoizm, na in-

dywidualistyczny utylitaryzm. Jest to jakaś «patologia» du-
cha, bardzo groźna. Wojna i podziały są owocem przemocy i 
gwałtu. Pokój jest owocem sprawiedliwości i miłości”. 

Ludzie chcą panować nad drugimi. Chrystus zaś uczy pa-
nowania nad sobą i służenia drugim. Dlatego patrzmy z mi- 
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łością na ludzi i służmy im, a nie chciejmy nad nimi pano-
wać. Powołał nas Pan, abyśmy patrzyli na świat Jego miłują-
cymi oczami, oczami Jego dobrej Niepokalanej Matki. 

Jak to miło słyszeć, kiedy ludzie wyrażają się z uznaniem 
o posłudze sióstr zakonnych, kiedy chcą, by ich siostry ob-
sługiwały w szpitalach, klinikach. I odwrotnie – boli nas, gdy 
czasem ktoś ubrany w sutannę czy w habit zakonny zawodzi, 
gdy ma oczy zamknięte na potrzeby ludzkie, gdy udaje, że 
nie widzi. 

Prośmy w tej Eucharystii o miłujące patrzenie na drugiego 
człowieka; prośmy o pełniejsze zaangażowanie w pracę cha-
rytatywną, w służbę drugim. Niech nas obchodzą drudzy lu-
dzie, szczególnie chorzy, cierpiący, źle się mający. Prośmy o 
to dla naszego Księdza Kardynała, prośmy dla całego Ko-
ścioła, prośmy dla nas tu zgromadzonych. 

Wrażliwość na człowieka 

Sobota po 5 niedzieli zwykłej, 10 lutego 1996 r. l Krl 

12, 26-32; 13, 33-34; Mk 8, 1-10 

1. Chrystus litujący się nad człowiekiem 

Staramy się zawsze patrzeć w liturgii na Chrystusa przez 

pryzmat ogłaszanej Ewangelii. Każdy fragment Ewangelii czyta-

ny na Mszy świętej odsłania nam jakiś rys osobowości Chrystu-

sa; przybliża nam także pozytywne i negatywne postawy ludzi z 

Jego otoczenia. Dzisiejszy fragment ukazuje nam Chrystusa litują-

cego się nad człowiekiem: „Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni 

trwają przy Mnie, a nie mają co jeść” (Mk 8,2). 

Chrystus jest bardzo wrażliwy. Zauważa ludzi głodnych. 

Zwraca  uwagę  uczniom,  że  są  ludzie  w  potrzebie. Uczniowie 
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nie dostrzegli tego braku albo też nie uważali tej sytuacji za 
trudną i woleli się nie angażować, zbyli to milczeniem. 

Chrystus mówiący: „Żal mi tego tłumu” uczy nas wrażli-
wości, uczy nas podejmowania trudnych problemów, zadań, 
spraw, które wymagają wysiłku, poświęcenia. 

Wrażliwość na człowieka to bardzo ważny przymiot osoby 
powołanej. Jesteśmy powołani, aby być często przed Bogiem. 
Wiele chwil w codziennym życiu spędzamy w kaplicy na Mszy 
świętej, na modlitwach w obliczu Boga. Jest to bardzo ważne, ale 
musi to być złączone z widzeniem człowieka. Nie można dobrze 
widzieć Boga, gdy się zamyka oczy na człowieka, gdy się lek-
ceważy człowieka. Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się 
Ciałem, aby nam otworzyć oczy na człowieka. 

Droga Siostro, nie bądź obojętna, bądź wrażliwa na twoją 
współsiostrę, na człowieka, którego spotykasz. Ty wiesz, jak 
czasem łatwo zatracić wrażliwość. Można się tak łatwo przy-
zwyczaić do formalnego, schematycznego wypełniania tzw. 
„swoich obowiązków”. Można je wypełniać bez serca, bez cie-
pła, bez uśmiechu i mówić sobie: właściwie to jestem w 
porządku, wszystko robię, co mi każą, co mi przydzielili. 

Chrystus mówiący: „Żal mi tego ludu” upomina się o czło-
wieka w potrzebie. 

Jak to miło słyszeć, gdy ludzie świeccy wychwalają jakąś 
siostrę zakonną, że jest wrażliwa, oddana chorym; że jest cier-
pliwą, miłującą dzieci katechetką, że zawsze znajdzie czas dla 
człowieka biednego, że się nie spieszy, że dla potrzebujących 
ma zawsze czas. 

Kiedyś miałem w ręku odpowiedzi na ankietę pt. „Kiedy by-
łeś najszczęśliwszym w swoim życiu?”. Wśród wypowiedzi 
znalazłem wyznanie starszej pani, która napisała, że naj-
szczęśliwsza była wtedy, gdy pielęgnowała ją siostra zakonna, 
siostra o szlachetnym, wrażliwym sercu. 

Drogie Siostry! Pracujemy dziś w świecie, który staje się coraz 
mniej wrażliwy, jakiś taki wyziębiony. Wnośmy w ten świat naszą 
wrażliwość, współczucie, delikatność, serdeczność. 
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2. Chrystus obdarowujący 

Wrażliwość Chrystusa wyraża się w obdarowywaniu czło-
wieka znajdującego się w potrzebie. Jest to widoczne w cu-
dzie rozmnożenia chleba: „A wziąwszy te siedem chlebów, od-
mówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzie-
lali” (Mk 8, 6). 

Chrystus stawał przed człowiekiem zawsze z czymś. Gdzie-
kolwiek pojawił się wśród ludzi, tam czegoś udzielał: karmił 
ludzi prawdą, uzdrawiał, wypędzał złe duchy, rozmnażał chleb, 
sprawiał obfite połowy ryb, wskrzeszał umarłych. Po swoim 
chwalebnym zmartwychwstaniu też nie przyszedł do wystraszo-
nych uczniów z pustymi rękami. Przyniósł im dar pokoju i rado-
ści. Chrystus nadal obdarowuje w swoim Kościele. Karmi nas 
swoim Słowem. Jego Słowo jest dla nas światłem. Nikt nie wy-
nalazł dotąd i nie wynajdzie lepszej recepty na udane życie nad 
tę, która się kryje w Ewangelii Chrystusa. 

Zbawiciel karmi nas swoim Ciałem, w którym tkwi moc Du-
cha Świętego. Przy każdym spotkaniu z Nim, szczególnie w 
spotkaniu w tajemnicy Eucharystii, jesteśmy przez Niego obda-
rowywani. 

Chcemy Chrystusa naśladować w tej postawie, a więc chce-
my także dawać. To „dawanie” rozumiemy bardzo szeroko. 

Powiesz mi, droga Siostro: Cóż ja mogę dać? Złożyłam ślub 
ubóstwa, posłuszeństwa, czystości. Nie prowadzę kasy, nie mam 
mienia materialnego. Obdarowywanie – to mnie nie dotyczy! 

Droga  Siostro,  masz wiele do dania, wiele do dzielenia 
się. Najpierw  możesz obdarowywać  drugich swoim słowem, 
ale słowem podobnym do słowa Chrystusa, a więc słowem 
prawdy, życzliwości,  dobroci,  łagodności,  pokory, zaufania 
do Boga. Nie żałuj więc dobrych,  życzliwych słów. Możesz 
obdarowywać  innych  życzliwym spojrzeniem,  uśmiechem. 
Popatrz,  jaki świat  jest smutny,  zmartwiony,  rozkrzyczany, 
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zagoniony. Daj ludziom te wartości, których nie można kupić w 
sklepie, na hali targowej. Dawaj to, czego nie produkuje żadna 
fabryka – dobroć. 

Ludzie potrzebują do życia nie tylko chleba, nabiału i mięsa. 
Dzisiaj w wersecie przed Ewangelią zostało nam przypomniane: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4b). A więc nie 
mów, że dawanie ciebie nie dotyczy, bo ty jesteś w klasztorze i 
ślubowałaś ubóstwo. 

A pomyśl, ile dajesz ludziom swojej modlitwy. Słyszysz o 
tragediach, zmartwieniach, nieszczęściach, katastrofach, nie-
pokojach; masz być w tym obecna przez swoją modlitwę, ado-
rację. Pamiętaj, oazy modlitwy, adoracji, kontemplacji były 
kiedyś i są dziś bardzo potrzebne – tak jak fabryki, piekarnie, 
sklepy, elektrociepłownie. Więc nie mów, że jesteś zwolniona 
z dawania, z obdarowywania. Będąc w klasztorze, masz żyć dla 
drugich, masz być służebnicą Pańską. 

I jeszcze trzecia sprawa, związana z obdarowywaniem. 
Chrystus w rozdawnictwie swoich darów posługuje się ludź-
mi. 

„...połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdawali 
tłumowi” (Mk 8, 6). A więc nasze rozdawanie jest tylko poma-
ganiem Chrystusowi. Chrystus angażuje ludzi wybranych w 
dzieło przekazywania swoich darów. 

Jesteś więc wśród uczennic Chrystusa, aby pomóc Mu roz-
dawać. Pamiętaj przeto, że rozdajesz nie swoje. My się często 
zachowujemy tak, jak byśmy rozdawali nasze, swoje. A prze-
cież jesteśmy w Kościele, we wspólnocie zakonnej. Wszystko 
przeto, co czynimy – nasza codzienna służba, modlitwa, praca – 
nie idzie tylko na nasze osobiste konto. To jest służba w imie-
niu Chrystusa, Kościoła, zakonu. Tę służbę ktoś zleca, ktoś nas 
posyła: „i polecił je rozdać” (Mk 8, 7). I ktoś nas na końcu z 
tej służby rozliczy. 

To, co robisz w klasztorze, twoje obowiązki pełnione we-
wnątrz i na zewnątrz  klasztoru,  twoje rozdawanie, jest misją 
zleconą  ci  przez  Chrystusa,  za pośrednictwem Kościoła,   
zakonu. To, co dajesz,  co czynisz,  nie jest  w  całości  twoje. 
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To jest rozdawanie tego, co sama otrzymałaś od Pana Boga, 
od dobrych ludzi, od twojego zakonu. Chciej tak rozumieć 
swoje posługiwanie w Kościele i w zgromadzeniu zakonnym. 

4. Maryja wzorem naszej służby 

Drogie Siostry, w końcowej fazie naszej refleksji chcemy 
spojrzeć na Maryję. Jest dobry czas na takie spojrzenie, gdyż 
dzisiaj sobota, a jutro wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 
rocznica konsekracji i śmierci bp Pawła Latuska, którego 
starsze siostry pamiętają. 

Przypomnijmy, że Maryja jest wzorem służby dla wszyst-
kich niewiast: dla matek z fizycznym macierzyństwem i ma-
tek z duchowym macierzyństwem. Maryja jest wzorem ma-
tek, bo urodziła i wychowała Syna Bożego. Żyła w świętej 
rodzinie dla Jezusa i męża Józefa. Ale Maryja jest także 
wzorem dla niewiast żyjących w bezżeństwie. Maryja bo-
wiem była Dziewicą Niepokalaną. Żyła całe życie w dosko-
nałej czystości. Ta czystość uzdolniła Ją do pełniejszej służ-
by, do pełniejszego dawania. Była osobą wrażliwą i udziela-
jącą się. W Kanie Galilejskiej pierwsza zauważyła brak 
u nowożeńców. Miała dobre, wrażliwe oczy: „Synu, wina nie 
mają” (J 2, 3). Dziś ma takie same oczy i takie samo wrażli-
we serce. Doświadczają tego ludzie w sanktuariach Maryj-
nych, doświadczamy tego w naszych kościołach i kaplicach. 
Biegniemy często do Niej, prosząc o pomoc. Ona nam po-
maga lepiej służyć w Kościele. 

Na zakończenie przenieśmy się na chwilę do Lourdes. 
W długiej kolejce przed Grotą Massabielską stał młody mężczy-
zna. Był niezwykle skupiony i zapatrzony w figurę Niepokala-
nej. Gdy przyszła na niego kolejka, by dotknął Skały, wyjął 
z teczki koszulkę swojego chorego dziecka. Długo dotykał tą 
koszulką Skały Massabielskiej w nadziei, że Maryja wybłaga 
w niebie łaskę zdrowia dla jego schorowanego dziecka. Nie 
wiem, jaki był skutek tej modlitwy. Jedno wiem: przyszedł 
tam z ogromną wiarą, zawierzył Maryi, postawił na Maryję, 

215 



Zmarły ks. prof. Włodzimierz Sedlak powiedział klerykom 
naszego Seminarium w czasie rekolekcji, że Maryja jest nieza-
wodna. Wysłuchuje 100 na 100. 

Z Maryją śpieszmy dziś do Chrystusa, który nam się daje w 
tej Eucharystii. Prośmy Pana, by ciągle nas uzdalniał do dobrej 
służby, by budził naszą wrażliwość na człowieka, by uczył nas 
poświęcenia, oddawania się Bogu i człowiekowi. 

Z Chrystusem na osobności 

Sobota po 4 niedzieli zwykłej, 8 lutego 1997 r. 

Hbr 13, 15-17. 20-21; Mk 6, 30-34 

1. Podobni do Apostołów 

Powtarza się w jakiś sposób wśród nas sytuacja przedsta-
wiona przez dzisiejszy fragment Ewangelii. Jesteśmy bardzo 
podobni do Apostołów. Są oni dzisiaj pokazani jako bardzo za-
pracowani: „Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że 
nawet na posiłek nie mieli czasu” (Mk 6, 31b). Jezus proponuje 
im odpoczynek: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne 
i wypocznijcie nieco” (Mk 6, 31a). 

Jesteśmy tu jakby na miejscu pustynnym, oddaleni od na-
szych klasztorów, od naszych codziennych zajęć, od ludzi, z 
którymi na co dzień przebywamy. Jesteśmy tu sami osobno nie 
tyle po to, by trochę odetchnąć od codziennych obowiązków, ale 
przede wszystkim po to, by wspólnie być przed Bogiem, by na-
pełniać się mądrością Bożego Słowa. 

Nasze tegoroczne spotkanie ma miejsce w roku Kongresu Eu-
charystycznego. Od wielu już miesięcy przygotowujemy się do 
tego historycznego wydarzenia. Dlatego też z dzisiejszej liturgii 
Słowa wybierzemy do refleksji wątek ofiary. 
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2. Ofiara jako wyraz czci i przebłagania Pana Boga 

Ofiara oprócz modlitwy stanowi podstawową formę od-
dawania Bogu czci i chwały. We wszystkich religiach świata 
mówi się o ofiarach, które należy składać Istocie Najwyższej. 
W Starym Testamencie czytamy o ofiarach składanych ze 
zwierząt i z płodów ziemi (Rdz 4, 3; 12, 7n). Listę tych ofiar 
rozpoczyna ofiara Kaina i Abla. Ofiary Bogu Jahwe składają 
patriarchowie. Znamy przejmującą historię ofiary Abrahama. 
Bóg zażądał od niego złożenia w ofierze syna Izaaka, Abra-
ham okazał Bogu posłuszeństwo. Chciał oddać Bogu to, co 
miał tu, na ziemi, najcenniejsze. 

Po ofiarach składanych przez patriarchów, proroków i ka-
płanów, w szczególny sposób utrwaliło się w narodzie wy-
branym składanie ofiary na pamiątkę wyjścia z niewoli egip-
skiej. Była to coroczna ofiara baranka paschalnego. 

Punktem kulminacyjnym wszystkich ofiar składanych na 
naszej ziemi stała się ofiara Chrystusa. Jezus złożył ją na 
drzewie krzyża. Złożył w ofierze swoje życie. Ofiara ta stała 
się Bogu najmilsza. Jezus ofiarą swego życia zastąpił wszyst-
kie ofiary ze zwierząt i z płodów ziemi. Była to ofiara prze-
błagania za nasze grzechy. Ofiara życia Chrystusa była po-
przedzona wiernym wypełnianiem woli Ojca. Słusznie mó-
wimy, że Jezus całym życiem składał Ojcu ofiarę. Przy-
pieczętowaniem całej życiowej ofiary była Jego śmierć na 
krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni z 
niewoli grzechu i powołani do życia w wolności dzieci Bo-
żych. 

3. Ofiara Chrystusa trwa w Eucharystii 

Ofiara Chrystusa została utrwalona w Eucharystii. Staje się 
żywa i aktualna w każdej Mszy świętej. We Mszy świętej „gło-
simy śmierć Chrystusa, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i 

oczekujemy Jego przyjścia w chwale”. Ofiara Chrystusa stała 
się także ofiarą Kościoła.  W czwartej  Modlitwie Eucharystycz- 
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nej mówimy: „składamy Ci, Boże, Jego Ciało i Krew, jako 
Ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata”. 

Ofiarę Chrystusa składamy nie tylko po to, by Bogu oddać 
hołd i uwielbienie, by wyrażać Mu naszą wdzięczność, ale 
także po to, by uczyć się składać Bogu w ofierze nas samych. 
W każdej Mszy świętej wyrażamy naszą gotowość na pełnie-
nie woli Bożej i to każdej woli Bożej, także tej bardzo trudnej. 

4. Nasze ofiary składane Bogu 

W dzisiejszym fragmencie Listu do Hebrajczyków czyta-
liśmy słowa: „Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę czci usta-
wicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie za-
pominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy 
się Bóg takimi ofiarami” (Hbr 13, 15-16).W tekście tym jest 
mowa o składaniu ofiary Bogu. Składamy ją naszą korną, 
skruszoną modlitwą. 

Przypomnijmy w tym miejscu słowa Psalmu 50: „Ofiarą 
bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie 
przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym 
i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz”. Nasza ofiara 
składana Bogu to przede wszystkim nasz duch skruszony, to 
ustawiczne ofiarowywanie nas samych, naszych myśli, pra-
gnień i działań. Nasze oddanie Bogu winno być całkowite. 
Bóg nie lubi połowiczności. Czasem tak bywa, że w duchu 
ofiary rezygnujemy z wielu rzeczy przyjemnych, ale niekiedy 
coś chcemy sobie jednak zachować. Nasze poświęcenie Bogu 
winno być całkowite: „Totus Tuus”. Istnieje dzisiaj wśród 
młodych jakiś lęk przed całkowitym oddaniem się. Kto po-
wierza się Bogu w ofierze całkowicie, bez zastrzeżeń, ten 
odnajduje radość życia, ten zaznaje smaku życia. 

Mamy także składać ofiarę z nas samych drugim ludziom. 
Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo lubi definiować miłość 
jako stawanie się bezinteresownym darem z siebie dla dru-
giego. Tym drugim jest przede wszystkim Bóg, ale tym dru-
gim jest także człowiek. 
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Drogie Siostry, jako przełożone w waszych wspólnotach 
zakonnych winnyście być służebnicami na wzór Chrystusa, 
który nazwał się sługą wszystkich, i na wzór Maryi, która 
nazwała się służebnicą Pańską. Nie wolno wam być paniami, 
królewnymi, które rozkazują, czekają na pochwały, na uzna-
nie i na okazywanie posłuszeństwa ze strony waszych pod-
władnych, ale winnyście byś służebnicami, gdyż rządzenie 
w Kościele oznacza służbę. Autor Listu do Hebrajczyków 
podpowiada nam dzisiaj, że ma być to służba radosna: 
„Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem”. 

Prośmy zatem Chrystusa o łaskę życia w postawie bezin-
teresownej ofiary, służby w obliczu Boga, Kościoła, wspól-
not zakonnych, które reprezentujecie. Chrystus, który wydał 
się za nas w ręce grzeszników i ofiarował się bezinteresownie 
Ojcu i nam wszystkim, niech udzieli nam łaski trwania w 
dobrej służbie Bogu i człowiekowi. 

B. Homilie okolicznościowe 

Posłuszeństwo Bogu warunkiem wejścia 

do królestwa Bożego 

Do Sióstr Elżbietanek w 26 niedzielę zwykłą, 27 września 1981 r. 

Ez 18, 25-29; Flp, 2, l -11; Mt 21, 28-32 

1. Dwie postawy wobec Boga 

Dzisiejsza ewangeliczna przypowieść o dwóch synach 

wskazuje  nam  na  dwa  rodzaje  ludzi:  tych, którzy wiele de- 
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klarują w słowach, okazują gotowość do działania, a fak-
tycznie poprzestaj ą tylko na słowach, i tych, którzy w pew-
nej chwili na jakiś apel, na wezwanie mówią „nie”, ale potem 
reflektują się i podejmują działanie. 

Wydaje się, że w przypowieści tej Pan Jezus kieruje dziś do 
nas podwójne ostrzeżenie. Z jednej strony ostrzega tych, któ-
rzy łatwo zdobywają się na decyzję czynienia dobrze, łatwo i 
szybko dostrzegają dobro, decydują się pójść za nim, ale w 
momencie, kiedy wybrane dobro należy urzeczywistnić, wyco-
fują się. Z drugiej strony przestrzega Chrystus tych, którzy 
wydają pochopnie sądy o tych, którzy w pewnej chwili mówią 
Bogu „nie”, a potem się nawracają i pełnią wolę Bożą. 

Trzeba przyznać, że postawa pierwsza, postawa deklaracji 
jest właściwa sporej liczbie chrześcijan. Są ludzie, którzy 
wiele mówią, deklarują, oznajmiają, że tyle zrobią, przed-
stawiają wspaniałe programy i... na tym się wszystko kończy, 
na tym poprzestają. 

W naszym kraju ostatnio wiele się mówi, dyskutuje, roztrzą-
sa, a za mało jest konkretnego działania. Z samego mówienia 
nie będzie chleba, nie będzie mięsa. A zatem na słowach nie 
można poprzestać. Liczą się dobre czyny i konkretne działanie. 

Najlepsze programy, pociągające propozycje, nic nie po-
mogą, jeśli nie będą wykonane, zrealizowane. 

Potrzeba dziś, abyśmy wszyscy przed Chrystusem pomy-
śleli, jak ten problem przedstawia się w naszym życiu. 

2. Nasze „tak” wobec Boga i jego konsekwencje 

Zostaliśmy przez Chrystusa zaproszeni do pracy w Jego 
winnicy. Wszystkich nas wezwał Pan, abyśmy Mu służyli w 
zakonie, w kapłaństwie. I chyba wszyscy mieliśmy, i chyba 
mamy, dobrą wolę, by jak najlepiej pracować w tej winnicy, 
jak najlepiej wypełniać nasze powołanie. 

Już w czasie profesji zakonnej, święceń kapłańskich po-
wiedzieliśmy Bogu „tak”. I potem wielokrotnie, przy róż-
nych  rekolekcjach,   spowiedziach,  odnawialiśmy  to  nasze 
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„tak” Bogu wówczas powiedziane: „Panie Jezu, na nowo 
spróbuję. Wznowię wysiłek, by było lepiej”. Czy te wszyst-
kie deklaracje, postanowienia realizujemy? Czy wiemy, że to 
urzeczywistnianie pracy w winnicy Pana dokonuje się w sza-
rzyźnie dnia codziennego, a więc przy garnkach w kuchni, 
przy myciu posadzki, przy sprzątaniu schodów, przy pielę-
gnowaniu chorych na dyżurze w szpitalu, przy cierpliwym 
znoszeniu osób, które nas drażnią, przy książce ascetycznej, 
przy lekturze Pisma Świętego? 

Apostoł Paweł wskazuje nam dziś w Liście do Filipian na 
Chrystusa, który przyjął postać sługi, stawszy się posłusznym 
aż do śmierci. Jezus nie poprzestał na deklaracjach, na sło-
wach, ale najpełniej ze wszystkich wszystkie swoje słowa 
wprowadził w czyn. I pokazał, że największe sprawy, dary 
okazywane ludziom, urzeczywistniają się w cierpieniu, w 
pokornej służbie drugiemu człowiekowi. 

Dziś przed Chrystusem mamy sobie na nowo uświadomić, 
że nie wystarczy mówić „Panie, Panie”, ale trzeba koniecznie 
podjąć trud pełnienia woli Bożej. Powiedzieć Bogu: „Ojcze, 
pójdę, uczynię” to znaczy – pójść, uczynić, to wziąć krzyż na 
co dzień i stale z nim iść. 

Wiemy dobrze, że droga taka daleka jest od sielanki. 
Trzeba zmierzyć się na niej z twardością codziennego życia. 
Trzeba przetrwać niepowodzenia, upokorzenia, depresje, 
czarny pesymizm. 

I jeszcze krótko o drugiej sprawie. 

3. Ludzkie „nie” wobec Boga 

Gdy czasem wypadnie nam dojrzeć człowieka, który wy-

biera drogę odwrotną od tej, którą Bóg proponuje, nie wolno 

nam od razu potępiać, wydawać wyroki definitywne, bo lu-
dzie się nawracają. Czasem na początku mówią „nie”, a po-
tem, po refleksji, mówią „tak” i czynią według tego „tak”. 
Ileż to ludzi przegranych w oczach ludzkich podniosło się. 
Nigdy nie wiadomo, kiedy skruszeje ludzkie serce. 
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Znamy chyba wszyscy książkę pisarza francuskiego An-
drzeja Frossarda Bóg istnieje – spotkałem Go. Jest to historia 
jego uwierzenia. Spotkał Boga i nawrócił się zupełnie przy-
padkowo. Szedł – jak mówi – kiedyś ulicą Paryża ze swym 
przyjacielem. Towarzysz przeprosił go w pewnym momencie 
i udał się do kaplicy wieczystej adoracji. Zniecierpliwiony 
czekaniem Frossard wszedł do kościoła po raz pierwszy w 
życiu. Był niewierzącym. Nie interesował się Bogiem. W 
kościele podniósł oczy w górę i ujrzał monstrancję z Naj-
świętszym Sakramentem. Nie wiedział, co oznacza ten 
przedmiot i biały opłatek w środku. Ale intuicyjnie, dzięki 
łasce Bożej, uwierzył wówczas w istnienie Boga. Gdy wy-
szedł, przyjaciel zauważył dziwną zmianę w jego wyrazie 
twarzy. Zapytał go o powód. Andrzej stwierdził krótko: „Bóg 
naprawdę istnieje”. Przyjęcie katolicyzmu wywołało szok w 
całej rodzinie. Posądzony został o zaburzenia psychiczne. 
Skutek jednak był taki, że jego matka i brat po pewnym cza-
sie również zostali katolikami. On zaś często powtarzał: 
„Wątpię o wszystkim – tylko nie o Bogu”. 

Tak czasem Bóg stawia proste litery na krzywych liniach 
ludzkiego życia. Wielu przegranych w oczach ludzi zostaje 
przez Boga przygarniętych. Z niejednych grzesznych ust pły-
ną słowa w stronę Chrystusowego krzyża: „Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42). A 
więc bądźmy ostrożni w sądzeniu. Bądźmy pokorni w na-
szym powołaniu. Nie wywyższajmy się nad innych. Pamię-
tajmy o słowach Chrystusa: 

„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 
niebieskiego” (Mt 21, 31 b). Słowa te Jezus powiedział do 
faryzeuszy. Może jednak i nas miał na myśli? 

Panie, Ty jeden najlepiej wiesz, czego nam naprawdę brak. 
Ty przenikasz najgłębiej serca nas wszystkich, pozwól nam z 
wytrwałością nieść krzyż do Twej Wieczystej Winnicy. 
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Niestrudzony Siewca 

5 niedziela  zwykła,  7 lutego 1982 – Job 7, 1-4. 6-7; l Kor 9, 16-19. 22-23; 

Mk l, 29-39, (Siostry Elżbietanki – Rocznica konsekracji bpa Wincentego 

Urbana) 

1. Chrystus – nasz Nauczyciel i Uzdrowiciel 

Jak ongiś całe miasto zebrane było u drzwi domu, w któ-
rym przebywał nauczający i uzdrawiający Jezus, tak dziś my 
tak często przybywamy na to święte miejsce, gdzie przebywa 
i działa ten sam Jezus Chrystus! 

Jesteśmy przed Tym, do którego ciągnęli najpierw miesz-
kańcy Palestyny – przed Tym, który stał się światłością wielu 
narodów – przed Tym, który nadal naucza i zbawia jednostki 
i całe społeczności. Chrystus jako jedyna postać w historii 
świata pozostał nadal żywy i wszystkim dostępny. 

Tę jedyną postać dziś na nowo, szczególnie na świętej li-
turgii odkrywamy, Jej się powierzamy i od Niej przejmujemy 
misję życia, misję służenia braciom. 

W tajemnicy dzisiejszej liturgii Słowa ten Chrystus staje 
przed nami jako Nauczyciel i Uzdrowiciel człowieka. To On 
– głosi dzisiejszy Ewangelista – „chodził po całej Galilei, na-
uczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy” (Mk l, 
39). To On oznajmił uczniom, którzy Go szukali: „Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo na to wyszedłem” (Mk 1,38). 

Jezus przyszedł na świat ze słowem prawdy. To słowo za-
siewał wytrwale swoim rodakom. Za to słowo dał się przybić 
do krzyża. Z tym słowem posłał uczniów już nie tylko do ro-
daków, ale do wszystkich narodów świata. 
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2. Kościół przedłużeniem misji Chrystusa 

Jezus przekazał misję nauczania i uświęcania swojemu 
Kościołowi. Po zesłaniu Ducha Świętego Jego uczniowie 
wyruszyli w świat. Poszli najpierw ci pierwsi – dwunastu 
najbliższych. Poszedł Paweł z Tarsu, wezwany przez Mistrza 
pod Damaszkiem. Poniósł to słowo w obręb szerokiego Im-
perium Rzymskiego. Wprowadził myśl Chrystusa w ówcze-
sną kulturę Gallów i Rzymian. On to dziś przed nami wy-
znaje – we fragmencie swego listu: „Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii!(...) Stałem się wszystkim dla wszystkich, 
żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś 
czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział” (l Kor 9, 
16. 22-23). 

Misja głoszenia Dobrej Nowiny przeszła z Chrystusa po-
przez Apostołów na ich następców i na cały Kościół. Przez 
wszystkie wieki historii Kościoła przemierzali ziemię wy-
słannicy Jezusa Chrystusa i siali ziarno Bożej Prawdy. Siali 
to ziarno w różnych, sprzyjających i niesprzyjających, wa-
runkach i żadna siła nie mogła ich w tym powstrzymać. 

I dzisiaj jest podobnie. Kościół nie może zaprzestać gło-
szenia Dobrej Nowiny. Nie może zaniechać siania ziarna 
Bożego Słowa, tak jak nasi rolnicy nie mogą przestać siania 
co roku na nowo zboża. Rolnicy sieją, aby był chleb docze-
sny, który podtrzymuje nasze życie biologiczne. Sieją więc 
dla życia. Kościół zasiewa Słowo Boże, aby nie zamarło w 
ludziach życie Boże. 

Dziś przed Chrystusem – pierwszym Zwiastunem Dobrej 
Nowiny, na nowo uświadamiamy sobie nasze powołanie do 
głoszenia Ewangelii. 

Może mi w tym miejscu odpowiesz, droga Siostro: to mnie 
nie dotyczy! Nie każdy może wchodzić na ambonę, iść do sali 
katechetycznej, do konfesjonału, na katedrę profesorską. 

Droga Siostro! Ty dobrze wiesz, że do głoszenia Ewan-
gelii niekoniecznie trzeba wychodzić na ambonę, czy iść do 
dzieci czy młodzieży. Całe twoje życie winno być głosze- 
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niem Ewangelii. Pamiętaj, że możesz być jedyną Biblią, któ-
rą niektórzy ludzie jeszcze czytają. 

Na światowych giełdach słowa panuje dziś kryzys. Spada 
wartość ludzkiego słowa, tak jak spada wartość pieniądza. Sło-
wo ludzkie w wielu przypadkach jest nośnikiem kłamstwa, 
podstępu. Doświadczaliśmy i doświadczamy tego ostatnio 
bardzo boleśnie. W takiej sytuacji trzeba głosić to Słowo, które 
jest zawsze takie samo, Słowo, które wyzwala i zbawia. 

3. Niestrudzony Siewca na niwie Kościoła wrocławskiego 

Dziś, gdy rozważamy potrzebę głoszenia Ewangelii, 7 lu-
tego, niech nam będzie wolno dostrzec na zagonie Pańskim 
wśród wielu żniwiarzy niestrudzonego siewcę Słowa Bożego 
w naszym środowisku, jakim jest nasz dostojny Celebrans, 
ksiądz biskup Wincenty Urban. 

Ksiądz Biskup, Niestrudzony Siewca – jak głosi tytuł jed-
nej z licznych jego publikacji książkowych – święci dziś 22. 
rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Ten dzisiejszy dzień, jak 
każdy dzień rocznicowy, jest nie tylko drogi dla niego same-
go, ale dla nas wszystkich. Nie chcę w tej chwili wypowiadać 
wielkich słów bez pokrycia, jakichś panegiryków, ale po-
wiem krótko pod dyktando naszych serc: historia praco-
witego i szlachetnego życia Księdza Biskupa wplotła się w 
bieg życia nas wszystkich. Ozdobiła niezatartym rumieńcem 
życie tych, którym dane było zetknąć się z Dostojnym Jubila-
tem. Dziś, w ten rocznicowy dzień, należy ponownie bez 
cienia przesady powiedzieć, iż różne sektory życia ko-
ścielnego na Dolnym Śląsku, a po części i w Polsce, na pew-
no nie byłyby tym, czym są, bez aktywnej obecności w nich 
naszego dostojnego Księdza Biskupa, Chyba wyrażę w tej 
chwili to, co kryje się w sercach i myślach siedzących tu 
sióstr, gdy powiem, iż ten dom, ten żywy Kościół Sióstr Elż-
bietanek, nosi na sobie wyraźne piętno rzeźbione mistrzow-
skim dłutem szlachetnej pracy duszpasterskiej, moralnej i for-
macyjnej Księdza Biskupa. 

225 



Wrocławskie Wyższe Seminarium Duchowne, Papieski 
Wydział Teologiczny, Kuria Metropolitalna, a szczególnie 
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne wiele zawdzięczają 
osobie naszego Dostojnego Jubilata. A cóż mógłby powie-
dzieć Lud Boży archidiecezji, wsłuchujący się już przez 22 
lata w słowo biskupie wypowiadane zawsze z wielkim kunsz-
tem kaznodziejskim, z obfitego kapłańskiego i biskupiego 
serca. A nauka polska, szczególnie dziedzina historii Kościo-
ła, i to, co się zwie historią kultury chrześcijańskiej, ileż za-
wdzięczają wrocławskiemu wybitnemu Historykowi. Nie 
czas jeszcze na ocenę tych dokonań. Możemy jednak powie-
dzieć o tym wkładzie – my, jako bliscy współpracownicy 
Księdza Biskupa, że to wielkie dzieło dokonywało się i do-
konuje w niemałym trudzie, znoju, a nawet w przeciwno-
ściach. Myślę, że do Księdza Biskupa można by odnieść dzi-
siejsze wyznanie Hioba z pierwszego czytania: „Czyż nie do 
bojowania podobny jest byt człowieka? (...) Zyskałem mie-
siące męczarni, przeznaczono mi noce udręki” (Job 7, 1. 3). 

Nasz drogi Księże Biskupie! Niech nam będzie wolno tu, 
w obliczu Pana, wyznać przed Tobą naszą cześć i szacunek, 
jaki żywimy do Ciebie. Czynimy to słowami św. Pawła z 
dzisiejszego drugiego czytania: „Stałeś się wszystkim dla 
wszystkich” (l Kor 9, 22b). Niech nam również będzie wolno 
na tej świętej liturgii podziękować Bogu Najwyższemu wraz 
z Tobą za Twoje pracowite, ofiarne i dobroczynne po-
sługiwanie biskupie dla dobra Kościoła i dobra naszego. W 
ten akord jubileuszowego dziękczynienia wplatamy także 
modlitwę błagalną, modlitwę, która ma wesprzeć nasze ży-
czenia dziś Ci składane, aby Dobry Bóg zachował Cię wśród 
nas po najdłuższe lata, aby veritas et misericordia – prawda i 
miłosierdzie mogły jeszcze długo promieniować na nas z 
Twego bogatego umysłu i miłującego serca. 

226 



Zaślubiny z Chrystusem, Kościołem 

i Zgromadzeniem Zakonnym 

Sobota  po  19  niedzieli zwykłej, 13 sierpnia 1994 r. – Rdz 12, l-4a; Mt 16, 

24-27  (Siostry  Jadwiżanki – Uroczystość  wieczystej  profesji  zakonnej  s.  Ma-

rii  Karoliny  od  Matki  Bożej  Nieustającej Pomocy i s. Marii Stefanii od 

Najświętszego Serca Pana Jezusa) 

1. Radosna chwila dla wielu 

Dzień wieczystej profesji zakonnej to dzień szczególny. Jest 
to szczególny dzień w życiu sióstr ją składających. Jest to 
dzień wielki i jasny dla rodziców sióstr, dla rodzeństwa. Jest to 
także dzień ważny dla całej wspólnoty zakonnej, bo oto wspól-
nota ubogaca, powiększa się o nowe siostry, które już na zaw-
sze, na całe życie, pozostają we wspólnocie. 

Patrzymy dziś z wielką życzliwością i miłością na was, dro-
gie Siostry Profeski. Dziękujemy Bogu za was, za to, że was 
powołał. Modlimy się o błogosławione życie we wspólnocie 
zakonnej. Przeżywacie dziś pełne zaślubiny z Chrystusem, Ko-
ściołem i Zgromadzeniem. 

Patrząc dziś na was, modląc się dziś z wami i za was, możemy 
zapytać, jaką drogę przebyłyście dotąd i co będzie treścią wasze-
go dalszego życia we wspólnocie zakonnej. 

2. Przebyta droga 

Drogie  Siostry, zostałyście powołane do życia zakonnego. 
Zostałyście wezwane przez Chrystusa z waszych domów, ro-
dzin, 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 i wzywa,  kogo  chce.  „Nie wyście Mnie wybrali, ale 
Ja  was  wybrałem  i  przeznaczyłem  was na to, abyście szli 
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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, gdzie kierował 
go Bóg. Idąc do zakonu, do kapłaństwa, rezygnuje się z założe-
nia rodziny, własnego domu. Wspólnota zakonna staje się dru-
gim domem rodzinnym, staje się drugą rodziną. Powołanie wiąże 
się z powołaniem do jakiejś misji. Jest to zwykle misja modli-
twy i pracy, misja służby Bogu i ludziom. To powołanie rozpo-
znałyście. 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 za-
konnego. Dzisiaj macie powiedzieć Bogu definitywnie „tak” 
na życie zakonne, na trwanie w waszym Zgromadzeniu. Popa-
trzmy 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. Jest to odpowiedź na słowa 

Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Przypatrzmy się nieco tej 
drodze. 

a) Droga ewangelicznej czystości. 

Chrystus,  który  nas powołał, był bezżenny. Już od po-
czątku otoczył się  ludźmi czystymi.  Urodził  się  z  Niepokala-
nej Matki, poddał się opiece czystego Józefa. Uczynił umi-
łowanym  uczniem  dziewiczego Jana.  Dziewiczemu Janowi 
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oddał swoją Matkę. Jezus nie przyprowadził do domu swej 
Matki żadnej dziewczyny. Kochał wszystkich, wszystkim słu-
żył. 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 mło-
dych 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? Człowiek z natury jest chciwcem, jest nasta-
wiony 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 nie le-
czona prowadzi do zła. Ileż to ludzi dla pieniędzy popełniło 
nawet zabójstwa. Za pieniądze wydał Judasz Jezusa. Za pie-
niądze strzelał człowiek do Ojca Świętego na placu św. Piotra 
w Rzymie. Ogromne sumy wydano w dziejach na walkę z 
Bogiem. 

W  ten  świat nastawiony na pieniądz wszedł Syn Boży. 
Przestrzegał  ludzi  przed bogactwem. Chrystus ludzkim zapę-
dom 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 
ubogi,  aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Takiej postawy 
żąda od tych,  których powołuje.  Świat  stawia  na  biznes, na 
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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 wykorzy-
staną wolnością. Jesteśmy po to posłuszni, aby być wolnymi. 
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 wa-
sze 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, radosne niesienie codzien-
nych 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. 
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Przedświąteczne wezwania 

3 niedziela Adwentu, 17 grudnia 1995 r. – Iz 35, l-6a. 10; Jk 5, 7-10; Mt 

11,2-11, (Kaplica sióstr w MWSD we Wrocławiu) 

1. Wezwanie do radości 

Każda Eucharystia jest tajemnicą Boga przychodzącego i 
nas zbawiającego. Zanim Bóg będzie wśród nas obecny w 
Jezusie Chrystusie w znaku chleba i wina, zanim będziemy 
uczestniczyć w Jego ofierze i Jego uczcie, przyszedł do nas w 
swoim Słowie. Staramy się być otwarci i wrażliwi na to Słowo. 
Dlatego chcemy je rozważać i kontemplować. 

Trzecia niedziela w roku „A” przynosi nam trzy ważne tema-
ty, zawarte w kolejnych czytaniach. Oto one: radość, cierpli-
wość, asceza. 

„Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się 
raduje step i niech rozkwitnie” (Iz 35, 1). Oto obrazowe we-
zwanie do radości. Z jakiego powodu? – „On sam przychodzi, 
aby was zbawić” (Iz 35, 4b). A więc – największy powód rado-
ści – to przybycie Boga. „Odwagi! Nie bójcie się!” (Iz 35, 4a) 
– woła także prorok. 

Słowa te powtórzy potem sam Chrystus po zmartwych-
wstaniu. 

Cieszmy się, nie bójmy się. Chrystus przybył do nas i z 
nami pozostał. On nas poprowadzi dalej przez zagmatwane 
życie. Nie wolno nam się lękać, ale trzeba nam się radować i 
mówić za psalmistą: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi 
niczego” (Ps 23). 

Sami lubimy przebywać i spędzać czas z ludźmi pogod-
nymi. Lubimy ich spotykać w urzędach, biurach, sklepach, w 
towarzystwie. Kontrolujmy się, czy sami promieniujemy 
optymizmem i to optymizmem chrześcijańskim, który ma 
swoje źródło w Bogu. 
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2. Wezwanie do cierpliwości 

„Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana... Za 
przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, 
którzy przemawiali w imię Pańskie” (Jk 5, 7. 10). Popatrzmy na 
rolnika, który wytrwale czeka na plon ziemi. Ileż to czasu upły-
nie, zanim z ziarna wyrośnie roślinka żyta, pszenicy, jęczmienia 
czy owsa. Ileż czasu upłynie, zanim zawiąże się kłos, zanim bę-
dzie twarde ziarno. Trzeba cierpliwie na to czekać. 

Ileż to było lat komunistycznego ucisku. Wydawało się, 
że to się już nie skończy, a jeśli już kiedyś ten system upad-
nie, to nie obędzie się bez rozlewu krwi. A jednak wszystko 
przeminęło. 

Czasem już brakuje nam cierpliwości, jak patrzymy na zło 
na świecie. Pytamy, gdzie jest Bóg, dlaczego nie karze, dla-
czego milczy, dlaczego nie interweniuje? Bóg jest cierpliwy. 
Czeka na opamiętanie, czeka na nawrócenie. Gdyby Bóg nie 
był cierpliwy, to byśmy już dawno przepadli. On jest cierpli-
wy, bo jest wieczny. Jego cierpliwość nas ocala. Bóg tą cier-
pliwością pragnie się z nami dzielić, dlatego nas wzywa do 
cierpliwości. 

Często powodem niecierpliwości jest drugi człowiek. Mó-
wimy: wobec niego, wobec niej, już tracę cierpliwość, ja z nim 
już nie mogę wytrzymać. A jednak da się wytrzymać. Da się 
wytrzymać, jeśli staramy się być cierpliwymi na wzór Boga. 
Apostoł Paweł może być tu nam wzorem. To on wyznał: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13), zaś 
Apostoł Jakub dziś mówił: „Nie uskarżajcie się, bracia, jeden 
na drugiego, byście nie popadli pod sąd” (Jk 5, 9). 

Możemy tu jeszcze przypomnieć maksymę wyznawaną 
przez mądrych ludzi: „Czego nie można zmienić, to trzeba 
przetrzymać”. 

3. Wezwanie do ascezy 

Ewangelia dzisiejsza ukazuje Jana Chrzciciela w więzie-
niu. Może liczył na Chrystusa, że go uwolni. Wysłał posłań- 

232 



ców z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy 
też innego mamy oczekiwać?” (Mt 11, 3). Jezus mówi o Janie 
do ludzi. Mówi najpierw, kim nie jest. Nie jest trzciną kołyszącą 
się na wietrze, a więc jest człowiekiem z zasadami, człowie-
kiem, który nie mówi pod publiczkę. Nie jest odziany w miękkie 
szaty, a więc jest człowiekiem wymagającym od siebie. 

My często wymagamy od innych, siebie zaś zostawiamy w 
spokoju. Jezus uczy nas wymagać od siebie. Wymagania są 
warunkiem dobrego wychowania. Ojciec Święty Jan Paweł II 
często przypomina młodzieży: „Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Mądrzy wychowawcy 
mówią: „Kto się nie poświęci, niczego nie dokona”. Asceza jest 
nam bardzo potrzebna. 

Chciejmy zatem, w stylu św. Jana Chrzciciela, w postawie 
ascezy, wyrzeczenia, przygotować Chrystusowi drogę do ludz-
kich serc. Niech sam Chrystus nam w tym dopomoże. O to się 
gorąco módlmy. 

Służba Bogu i ludziom w duchu św. Jana 

Chrzciciela 

Sobota po l niedzieli Adwentu, 7 grudnia 1996 r. – Iz 40, 1-5. 9-11; 2 P 3, 8-

14; Mk l, 1-8, (Katedra Wrocławska, Uroczystość 50-lecia działalności Sióstr 

Salezjanek na Dolnym Śląsku) 

1. Rok licznych jubileuszy 

Rok  1996, który powoli dobiega końca, obfitował w złote 
jubileusze. Odnotujmy najpierw złoty jubileusz kapłaństwa Ojca 
Święty  Jana  Pawła  II,  złoty  jubileusz  Wydziału  Filozofii   
na  KUL-u,   wydziału   ogromnie   zasłużonego  dla  kultury 
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polskiej, złoty jubileusz kilku wrocławskich wyższych uczel-
ni, złoty jubileusz Metropolitalnego Sądu Duchownego we 
Wrocławiu. Do tej listy dopisujemy dziś złoty jubileusz dzia-
łalności Sióstr Salezjanek we Wrocławiu. 

Czas jubileuszu to czas spojrzenia wstecz, czas wyśledze-
nia działania Bożej Opatrzności, czas dziękczynienia Bogu i 
ludziom za otrzymane dary miłości. Czas świętowania ju-
bileuszu to także czas myślenia o przyszłości, o zadaniach, 
które nas czekają. 

Drogie Siostry Salezjanki! Jesteśmy dziś z wami w tej ka-
tedrze, by razem z wami wypowiedzieć Panu Bogu, w tej 
Eucharystii, ogromną wdzięczność za wszystko, czym On 
was obdarzył w tym pięćdziesięcioleciu. Nie tylko wy dzię-
kujecie, 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 prze-
cież zna i to zna najlepiej. My też je po części znamy. 

Nie możemy zlekceważyć dzisiaj, na tym jubileuszowym 
dziękczynieniu, Bożego Słowa, które zostało wśród nas ogło-
szone. Nie możemy nie zadumać się nad przesłaniem liturgii 
drugiej niedzieli adwentowego oczekiwania. Dlatego wraca-
my do przesłania dzisiejszej liturgii. 

2. Znamiona misji św. Jana Chrzciciela 

W drugą niedzielę Adwentu na naszej drodze ku świętom 
Bożego Narodzenia spotykamy św. Jana Chrzciciela. Nazy-
wamy go Prorokiem Adwentu, Poprzednikiem Pańskim, Wy-
słańcem przygotowującym drogę Mesjaszowi, głosem woła-
jącym na pustyni. Ten szczególny prorok przygotowywał on-

giś ludzi na pierwsze przyjście Syna Bożego. Dzisiaj chce 
nas przygotować na świętowanie wcielenia Syna Bożego w 

tajemnicy świąt Bożego Narodzenia, a w dalszej perspek-
tywie – na powtórne przyjście Chrystusa. Co jest treścią tego 
przygotowania? 
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a) Janowe przesłanie adwentowe to przede wszystkim orę-
dzie pokuty, dodajmy – pokuty głoszonej słowem i życiem. Do 
Poprzednika Pańskiego odnoszą się słowa proroka Izajasza: 
„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, pro-
stujcie ścieżki dla Niego” (Mk l, 3). Prostowanie ścieżek Panu 
to nic innego jak nawracanie się do Niego, zerwanie z grze-
chem, przylgnięcie do Bożych przykazań. Jan głosił to orędzie 
nie tylko słowem. Głosił je także swoim, bardzo umartwionym 
życiem, swoją niespotykaną ascezą, wyrzeczeniem: „Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a 
żywił się szarańczą i miodem leśnym” (Mk l, 6). Jan zostawił 
rodzinny dom, zostawił miękkie szaty, 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 głupiec, asceta, nieżyciowy człowiek, odlu-
dek, taki niewspółczesny. Nie wszyscy jednak tak myśleli. Do 
Jana na pustyni „ciągnęła cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy” (Mk l, 5). Po co przychodzili?; czego 
u niego szukali? Przychodzili i przyjmowali chrzest w Jorda-
nie, wyznawali swoje grzechy. Jan pociągał swoim ascetycz-
nym, surowym stylem życia. Janowy przykład nie poszedł na 
marne. W jego ślady wstępowali późniejsi uczniowie Chrystu-
sa. 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 dziś nie potrzeba ci-
szy, kontemplacji, umartwienia, byłby w wielkim błędzie. 

Drogie Siostry Salezjanki! Wasza 50-letnia działalność 
apostolska w naszym mieście to działalność wychowawcza, 
ascetyczna, to działalność wypełniona duchem ascezy, wy-
rzeczenia. Znamy losy waszych domów zakonnych. Żyłyście 
tu 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. 
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b) Drugi przymiot, który zdobił Poprzednika Pańskiego 
–  to duch pokory. Gdy Jezus był u szczytu sławy, Żydzi 
wysłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto 
Ty jesteś? Jan na to odpowiedział: „Ja nie jestem Mesja-
szem... Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 
Pańską” (J l, 20. 23). O Mesjaszu zaś wyznał: „Po mnie 
idzie Ten..., któremu nie jestem godzien odwiązać rzemyka 
u Jego sandała” (J l, 27). A przy innej okazji dodał: „Potrze-
ba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3, 30). Pokora 
– Janowa cnota – to cnota wychwalana potem przez Chry-
stusa: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwsze-
go miejsca... Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poni-
żony, 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 zarozu-
mialstwo. Szukamy ludzi pokornych. Ileż szkody wyrządzili 
Kościołowi niepokorni ludzie, także niektórzy duchowni. 
Kto krytykuje dziś Papieża? – Ludzie niepokorni, pyszałki 
Zachodu. Gdyby więcej pokory miał arcybiskup Lefebvre, 
prof. Kueng, byłoby więcej spokoju w Kościele. 

Drogie Siostry! Przeżyłyście tyle upokorzeń w tym pia-
stowskim grodzie, zwłaszcza wtedy, gdy rządzili nim nie-
przyjaciele Chrystusa. W waszej powojennej historii odnaj-
dujemy rok 1954 jako rok wielkiego upokorzenia, rok po-
zbawienia was domów zakonnych, czas doznanych cierpień. 
Nie rozrywałyście szat, ale w pokorze i cichości trwałyście 
przy swoim, przy swoich zadaniach. 

c) Trzeci przymiot Poprzednika Pańskiego – to odwaga 
w obronie prawdy, bezkompromisowość wobec prawdy. 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 
wziął sobie żonę swego brata Filipa – nie schował głowy w pia-
sek, nie udawał, że tego nie widzi. Wystąpił do zwierzchnika 
z ostrym wyrzutem: „Nie wolno ci mieć żony twego brata” (Mk 
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6, 18). Za to poszedł do lochów pałacu Heroda, za to też został 
stracony – za wierność prawdzie, za wierność Bożej nauce. 

Rys odwagi, rys wierności prawdzie to także ważny przy-
miot dzisiejszego apostoła, współczesnego chrześcijanina. 
Ksiądz Popiełuszko nie chował głowy w piasek. Gdy go męczo-
no, podobno prosił, by mu darowano życie, ale nie za cenę odej-
ścia od prawdy. Nie mówił: Ja wszystko odwołuję, ja was prze-
praszam, ja już nie będę głosił Ewangelii. A kardynał Świątek z 
Białorusi też nie ugiął się przed komunistycznymi siepaczami. 
Za głoszenie prawdy, za czynienie dobra 10 lat przesiedział na 
Syberii. Też nie powiedział: Ja będę cicho siedział, ja przestanę 
być księdzem, tylko mnie wypuście na wolność. 

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 przyno-
szą 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 wyko-
nywali polecenia siepaczy Heroda. Wiemy o waszej rzetelnej 
postawie świadków Chrystusa. Wasza troska o studentki w 
pierwszym etapie waszej służby po drugiej wojnie światowej, 
wasza praca katechetyczna, wasza służba wychowawcza dzie-
ciom w duchu św. Jana Bosko nie będzie nigdy zapomniana. 

3. Nasza odpowiedź na orędzie Poprzednika Pańskiego 

Jak odpowiemy na dzisiejsze przesłanie św. Jana? Odno-
tujmy dwie praktyczne wskazówki na dalszy etap naszej ad-
wentowej drogi. 

a) Umiłowanie pokory. 

Zdążamy  ku  Świętom Bożego  Narodzenia.  Oto Poprzed-
nik  Chrystusa  woła  dziś  do  nas: „Przygotujcie drogę Panu, 
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prostujcie ścieżki dla Niego” (Mk l, 3). Przemawia także do 
nas ascetyczną postawą życia. Patrzymy dziś na drogi nasze-
go życia. Być może są one trochę pokręcone. Popatrz na sie-
bie, czy jesteś choć trochę podobny do Proroka Adwentu?; 
czy potrafisz słuchać innych, twoich domowników, twoich 
przyjaciół, kolegów, koleżanek w pracy. Wiesz chyba, że 
słuchanie innych, przyjmowanie uwag, wskazań nie jest moż-
liwe bez pokory. Może patrzysz na wszystkich z góry i są-
dzisz, że nikt cię już nie może pouczać, że sam sobie po-
radzisz ze wszystkim w życiu. 

Czy potrafisz też przyjmować bolesne doświadczenia w 
postawie cichości i zaufania do Pana Boga? Popatrz na Chry-
stusa. Ileż pokory ujawniło się w czasie Jego życia, a zwłasz-
cza w godzinie Jego męki i śmierci krzyżowej. To było praw-
dziwe uniżenie. Zauważył to św. Paweł i w Liście do Filipian 
wyznał: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze spo-
sobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi... uniżył samego siebie, staw-
szy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej” 
(Flp 2, 6-8). 

Jeśli chcesz przeżyć lepiej nadchodzące Święta, jeśli one 
mają coś wnieść do twego życia, to wyprostuj, wyrównaj 
drogę swego życia w dziedzinie braterskiego, pokornego pa-
trzenia na ludzi, z którymi wędrujesz przez życie. 

b) Umiłowanie prawdy. 

Musisz także pomyśleć, czy zdobi cię drugi przymiot Ja-
nowy – wierność prawdzie, przyjmowanie jednoznacznego 
stanowiska wobec zła, które dzieje się wokół ciebie. Warto 
przy okazji pomyśleć, czy masz dla wszystkich jedną twarz, 
czy istnieje harmonia między twoim myśleniem, mówieniem 
i działaniem? To są także bardzo ważne pytania na Adwent, 
na twój ą drogę ku Świętom Bożego Narodzenia. Niech za-
tem ogarnie nas zaduma nad naszym życiem. Tak, jak kiedyś 
ludzie  przychodzili  do Jana, by przyjmować chrzest i wy-
znawać grzechy,  tak niech nasze dzisiejsze przyjście tu,  do 
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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 Janowej, postawy naszego życia. Amen. 
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3. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 

Konferencja pierwsza:  

Razem przed Bogiem 

Wstęp 

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim! W imię Boże roz-
poczynamy dzieło rekolekcji kapłańskich. W hymnie do Ducha 
Świętego wyraziliśmy naszą prośbę, aby On sam napełnił nas 
swoim światłem i swoją mocą. Wołaliśmy: „niebieską łaskę 
zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk... Światłem rozja-
śnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej...”. Wierzymy 
w tę asystencję Ducha Świętego. Rekolekcje święte to przecież 
Jego dzieło. Postarajmy się być otwarci na Jego działanie. 

1. Rekolekcje – spotkanie z Bogiem i między sobą 

Rekolekcje to czas naszego szczególnego trwania przed 
Bogiem w łasce i mocy Ducha Świętego, to czas modlitwy, 
medytacji Bożego Słowa, czas przemiany wewnętrznej. Re-
kolekcje to także czas naszego braterskiego spotkania ze so-
bą. Chcemy się sobą nacieszyć, powspominać lata semina-
ryjne, wymienić doświadczenia duszpasterskie. 

Ktoś powiedział, że życie składa się ze spotkań i z rozstań. 
Ludzie przez ziemię nie wędrują w pojedynkę, ale w różnych 
społecznościach i wspólnotach. Pierwszą wspólnotą naszego 
życia, w której ujrzeliśmy ten świat, i w której tkwiliśmy, 
była nasza rodzina.  Powracamy  czasem myślą do ro-
dzinnego domu.  Nosimy  w pamięci i w sercu wspomnienia 
z dzieciństwa i młodości.  Wspominamy mamę,  tatę, zwłasz- 
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cza wtedy, gdy przychodzi rocznica śmierci. Wiemy dobrze, że 
te wspomnienia z rodzinnego domu, zwłaszcza z lat dzieciństwa, 
są najpiękniejsze, zgodnie z tym, co powiedział nasz wieszcz: 
„Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty jak 
pierwsze kochanie”. 

Drugą społecznością, do której należeliśmy, była parafia, po-
tem szkoła: podstawowa, średnia. Na zjazdach maturalnych 
spotykamy się z koleżankami i kolegami z lat naszej młodości. 
Są to bardzo urocze i miłe spotkania. Potem przyszła wspólnota 
seminaryjna, do której weszliśmy, idąc za głosem naszego po-
wołania. 

Bracia drodzy, jesteście wspólnotą kapłańską, złączoną 
wspólnym pobytem w seminarium duchownym, wspólną drogą 
do kapłaństwa. Złączyły nas wspólne modlitwy w kaplicy semi-
naryjnej, rozmyślania, Msza śwwięta, posiłki, egzaminy, różne 
uroczystości seminaryjne. Ukoronowaniem tej wspólnej drogi do 
kapłaństwa stał się dzień święceń kapłańskich. Ten pamiętny 
dzień połączył was, połączył nas w kapłańską wspólnotę. Data 
zaś święceń należy do głównych dat naszego życiowego kalen-
darza. 

I oto od tamtego czasu upłynęło wiele lat. Nastąpiło wtedy 
rozesłanie: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebie-
skie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 7-8); „Bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię” (Mk l, 15). Od tego wysłania upłynęło już dużo czasu. Wie-
le się w tych latach wydarzyło. W tym czasie było sporo spotkań 
w gronie wspólnoty rokowej, wiele spotkań z kolegami-
kapłanami przy różnych okazjach. I oto dzisiaj przeżywamy 
nasze kolejne spotkanie. Jest ono nam bardzo potrzebne. Jest to 
czas refleksji. W nasze życie kapłańskie wkrada się przecież 
rutyna, tak jak wkrada się w każde inne życie. Potrzebujemy 
odnowy, refleksji, zatrzymania się. Jest taka piosenka, którą 
chętnie śpiewa młodzież, piosenka o potrzebie refleksji i za-
trzymania się: 

– „Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata –
Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się 
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na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz – Zatrzymaj się na 
chwilę, pomyśl po co żyjesz. 

– Pędzi całe miasto,  zgrzytają tramwaje – wszystko 
chcesz uchwycić, a pustka pozostaje. 

– Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni szczęście – Na póź-
niej pozostawia to, co najważniejsze. 

– Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz – Odejść z 
gwaru życia, spojrzeć w Serce Boże”. 

Zatrzymajmy się przeto na chwilę w tych rekolekcjach. Za-
trzymajmy się przed Bogiem, zatrzymajmy się przed sobą. Nie 
będzie to czas stracony. Ten czas – raz jeszcze powtórzmy – jest 
nam bardzo potrzebny. 

2. Cel rekolekcji 

Jakie charakterystyczne cechy, znamiona ma to spotkanie re-
kolekcyjne?; jaki jest cel tych świętych dni?; w jakiej postawie 
przeżyjemy dni rekolekcyjne? 

Czas rekolekcji, zwłaszcza jubileuszowych, to czas szcze-
gólnego dziękczynienia, przepraszania i błagania. 

a) Czas dziękczynienia. 

Każde rekolekcje są czasem powrotu do historii, by dostrzec 
działalność Boga w naszym życiu. Kiedyś Bóg, po wyprowa-
dzeniu Żydów z niewoli egipskiej, kazał Mojżeszowi, aby po-
wiedział do ludu: „Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak 
niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie” 
(Wj 19, 4-5). 

Chcemy zatem zobaczyć na nowo, co nam uczynił Pan. Oj-
ciec Święty Jan Paweł II wzywa nas często do odczytywania 
działania Boga w naszym życiu. Zauważone dary Boże stają się 
motywem naszego dziękczynienia. 

b) Czas przeproszenia. 

Nie wszystko nam się udało.  Nie  wszystko  wyszło. Warto  

o  tym  pomyśleć  przed  Bogiem  i na nowo powiedzieć:  „Panie 
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Boże – przepraszam!” Przepraszanie, nawrócenie połączone z 
przeżyciem Sakramentu Pojednania, odnowa wewnętrzna – to 
bardzo ważne elementy rekolekcyjnych dni. 

c) Czas prośby. 

Rekolekcje to także czas wytyczenia sobie drogi na przy-
szłość. Nie wszystko da się zmienić, ale wiele może ulec zmia-
nie. Innych wzywamy do nawrócenia w imieniu Boga. Pamię-
tajmy, że z tego wezwania nie jesteśmy wyłączeni. Jeszcze 
wiele życia przed nami. Można jeszcze tyle w życiu ulepszyć. 
Trzeba się zatem zastanowić: co usunąć, czego unikać, co do-
dać, nad czym się skoncentrować, by dobrze wypełnić swoje 
powołanie. To wytyczanie sobie drogi na przyszłość winno być 
połączone z prośbami kierowanymi do Boga o światło w doko-
nywaniu postanowień i o moc wytrwania w nich. 

3. Miejsce rekolekcji świętych 

Ważne jest też miejsce, na którym jesteśmy (seminarium, 
miejsce pielgrzymkowe, rekolekcyjne). Jest to miejsce szcze-
gólnej modlitwy, miejsce szczególnych doświadczeń religij-
nych. Miejsce to jest uświęcone obecnością gorliwych świad-
ków Chrystusa. Chcemy w tych dniach trwać z nimi w łączno-
ści. Chcemy być w duchowej łączności z tymi, którzy tu, na tej 
ziemi, wydeptywali sobie dobrym życiem drogi do świętości. 
Wśród tych wielkich świadków Chrystusa są... Chcemy także 
zaczerpnąć od nich natchnienia do naszej dalszej działalności 
kapłańskiej. 

Zakończenie 

Złóżmy  dzieło  naszych rekolekcji w ręce Boga.  Niech bę-
dzie także tutaj z nami Maryja,  Matka Chrystusa i nasza  
Matka.  Niech nas także otoczy swoją opieką św. Józef, Jej 
przeczysty  Oblubieniec.  Niech  będzie  św.  Jadwiga,  patronka 
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Ziemi Śląskiej. Ufamy, że Bóg w swoim ogromnym miło-

sierdziu nie poskąpi nam swoich łask, że przyjmie dzieło tych 

rekolekcji i sprawi, że wyda ono dobre owoce. 

Konferencja druga: Tajemnica powołania 

1. Bóg źródłem wszelkiego powołania 

Gdy mówimy o kapłaństwie, dotykamy zawsze tematu 
powołania. Mówimy, że kapłaństwo jest powołaniem. Po-
wołanie kapłańskie trzeba jednak rozważać na szerszym tle – 
w kontekście powołania do życia biologicznego i duchowego, 
jednostkowego i wspólnotowego. 

Mówiąc o tym podstawowym powołaniu, należy wyjść od 
stwierdzenia, że tylko Bóg nie jest powołany. Nikt Go nie 
powołał. Powołane jest stworzenie. Bóg na początku powołał 
do istnienia stworzenie. Mówimy w „Wyznaniu wiary”: 
„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba 
i ziemi”. 

Zatem niebo i ziemia są powołane przez Boga do istnienia. 
Pierwszy dom przeznaczył Bóg dla istot duchowych; drugi 
dla istot cielesnych. Pierwszy ma trwać na wieczne czasy, 
drugi – ma być na końcu czasu przemieniony. Jezus zapo-
wiadał nadejście nowych niebios i nowej ziemi. 

2. Cel istot powołanych 

W jakim celu Bóg powołał do istnienia stworzenie? – Dla 
swojej chwały. Celem wszelkiego stworzenia jest oddawanie 
chwały Bogu. Pan Bóg wyraźnie nam to objawił, zwłaszcza 
na kartach Starego Testamentu. Dlatego też natchniony autor 
ustami trzech młodzieńców wzywał do oddawania Bogu 
chwały przez całe stworzenie: 
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„Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,  
Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu  
Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  
Błogosławcie Pana, gwiazdy nieba...  
Błogosławcie Pana, mrozy i zimna...  
Błogosławcie Pana, lądy i śniegi...  
Błogosławcie Pana, dni i noce...  
Błogosławcie Pana, góry i pagórki...  
Błogosławcie Pana, morza i rzeki...  
Błogosławcie Pana, ptaki powietrzne...  
Błogosławcie Pana, zwierzęta dzikie i trzody.  
Chwalcie, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy...  
Błogosławcie Pana, słudzy Pańscy...  
Błogosławcie  Pana,  święci  i  pokornego  serca...”  
(Dn 3, 57-87). 

Do oddawania szczególnej czci Bogu został powołany 
człowiek – najwyższe stworzenie. Powinien oddawać cześć 
Bogu jako istota rozumna i wolna. 

3. Powołanie człowieka do życia 

Wśród istot powołanych do istnienia odnajdujemy nas sa-
mych. Nasze powołanie do życia ma swoje korzenie w Bogu, 
w Jego pierwotnym zamyśle: „Uczyńmy człowieka na Nasz 
obraz, podobnego Nam” (Rdz l, 26a). 

Człowiek nosi w sobie podobieństwo do Boga. Wyraża się 
ono w zdolności umysłowego poznawania i duchowego mi-
łowania. 

Górale z Gubałówki spoglądają na potężny masyw Tatr. 
„Zobaczcie, jakie piękne Tatry – mówi jeden z nich – ciągle 
te same, a my się zmieniamy. Kiedyś brykaliśmy po halach za 

owieczkami.  Dzisiaj  mamy bruzdy na twarzach i dłoniach. 
A oto nasze  Tatry zawsze młode  i  piękne.  My  przemijamy, 
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odejdziemy stąd, a one zostaną. Będą zawsze cieszyć oko 
miłośników gór”. „W takim razie – dopowiada drugi – czy 
nie warto by się zamienić?” „Nie warto! – odpowiada pierw-
szy i argumentuje: Tatry nie wiedzą o swojej wielkości i o 
swoim pięknie, a my wiemy o swojej małości”. 

Ludzie prości bardzo często trafnie ujmuj ą fundamentalne 
prawdy o świecie, o życiu, o człowieku. Ci niewykształceni 
górale bardzo prawidłowo odczytali prawdę o swoim istnie-
niu. 

Rozmowa ta przypomina nam wyznania wielkiego filozofa 
XVII wieku – Błażeja Pascala, który zachwycał się wiel-
kością człowieka, mówiąc: „Chociaż świat miażdży człowie-
ka swoją wielkością, swoim ogromem, to i tak człowiek ma 
nad nim przewagę, bo świat nie wie, że miażdży, człowiek 
zaś wie, że jest miażdżony. Cała więc nasza wielkość polega 
na myśleniu” (Myśli). 

4. Moje powołanie 

a) Powołanie do życia. 

Podstawowe powołanie każdego z nas to powołanie do 
życia, do istnienia. Czas i miejsce tego powołania określił 
Bóg. To, że każdy z nas żyje akurat w obecnym wieku, a nie 
w innej epoce; to, że przyszliśmy na świat akurat w narodzie 
polskim, a nie gdzie indziej, to jest Boży zamysł. To są wła-
śnie cechy charakterystyczne naszego powołania. Mogło nas 
nie być, a oto jesteśmy. Mogliśmy żyć w zupełnie innym cza-
sie historii, w innym miejscu geograficznym. Pan Bóg posta-
nowił, że żyjemy akurat w takim czasie, że akurat w takim 
narodzie przyszliśmy na świat. 

To jest pierwsze powołanie – powołanie do życia, do 
trwania i to trwania wiecznego, bo nasze istnienie ma się wy-
dłużyć w wieczność. Bóg powołując nas do istnienia, nie 
może nas już unicestwić. Jakże to zatem wielki dar, za który 
trzeba Bogu dziękować. 
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b) Powołanie do wspólnoty Kościoła 

Na początku naszego życia zostaliśmy powołani do życia 
we wspólnocie Kościoła. Dokonało się to w sakramencie 
Chrztu. Gdy mowa o tym powołaniu, myślimy o naszych ro-
dzicach, którzy wybrali nam imiona, którzy nas przynieśli do 
kościoła, by przez sakrament Chrztu świętego włączyć nas do 
Ludu Chrystusowego. A potem ci sami rodzice mówili nam o 
tym Bożym życiu. Starali się o pogłębienie naszej wiary. 
Przez wychowanie religijne, przez mówienie nam o Bogu i 
przykład chrześcijańskiego życia umacniali nas w wierze. 
Dbali o to, abyśmy byli uczniami Chrystusa z wyboru. 

Wierni żyjący we wspólnocie Kościoła otrzymują różne, 
szczegółowe powołania. Szczególnym rodzajem powołania w 
Kościele jest nasze powołanie, kapłańskie. 

5. Powołanie kapłańskie 

Otrzymuje je człowiek zwykle w wieku dorastania. 

Otrzymuje je od tego samego Boga. Jest ono z jednej strony 
darem, a z drugiej wezwaniem. Te kategorie zresztą można 

odnieść do każdego innego powołania człowieka. 
Powołanie kapłańskie jest darem i wezwaniem zarazem. 

a) Powołanie jako dar i zadanie. 

Mówiąc, że powołanie jest darem, stwierdzamy, że po-

chodzi ono od Boga. Bóg jest więc dawcą powołania. On 
wybiera i zaprasza: „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. W Ewangelii św. Marka czytamy: „Potem (Jezus) 

wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam 

chciał” (Mk 3, 13). Do końca nigdy nie zrozumiemy, dlacze-
go to nas akurat Bóg wybrał. Wielu kolegów pozostało w 
świecie.  Byli  może zdolniejsi,  może  nawet  i moralnie lep-
si.  Bóg ich jednak obdarzył innym powołaniem:  aby byli oj- 
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cami, fachowcami w innych dziedzinach życia. To, że oko 
Pańskie spoczęło na nas, pozostanie do końca wielką tajem-
nicą. 

Bóg powołuje ze względu na drugich. Powołania kapłań-
skiego nie otrzymuje się dla siebie. To jest dar dla Kościoła. 
Powołanie nie zostaje nigdy dane poza Kościołem. Jest dane 
w Kościele i za pośrednictwem Kościoła. Kościół rozpoznaje 
i uznaje powołanie (Jan Paweł II, Pastores dobo vobis, 35). 
Stąd też Kościół stawia powołanym warunki i wymagania 
potrzebne do jego realizacji. 

Po czasie weryfikacji powołanie staje się wielkim zada-
niem do wypełnienia. 

b) Powołanie jako rezygnacja. 

Każde powołanie domaga się odpowiedzi. W ewangelicz-
nych zapisach o powoływaniu przez Chrystusa pierwszych 
uczniów znajdujemy słowa: „A oni zostawili wszystko i po-
szli za Nim”. Ze słów tych wynika, że powołanie łączy się z 
jakąś rezygnacją. Bóg powołując, każe coś zostawić. Idąc za 
głosem powołania, rezygnujemy z grzechu, ale nie tylko. 
Rezygnujemy do pewnego stopnia ze swego rodzinnego śro-
dowiska. Zostawiamy rodziców, strony rodzinne, wioskę, 
miasto, miasteczko. Zostawiamy także dawnych kolegów, 
koleżanki. Jednym słowem, idąc za głosem Chrystusa, trzeba 
opuścić w jakimś sensie swój dom, swoją rodzinę, kraj swego 
dzieciństwa i młodości. Bardzo klarownie widzimy to na 
przykładzie Abrahama i Apostołów. 

„Pan rzekł do Abrahama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej 
i z domu twojego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bo-
wiem z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił i twoje imię 
rozsławię: staniesz się błogosławieństwem»” (Rdz 12, 1-2). 
Wiemy, co zrobił Abraham: wstał, zostawił swój ojczysty 
kraj i poszedł za głosem Boga. Podobnie postąpili Apo-
stołowie: zostawili wszystko i poszli za Chrystusem. 

Idąc za głosem powołania, rezygnuje się z założenia wła-
snej rodziny. Każdy wybór niesie ze sobą ograniczenia.  Nie 
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można wybrać wszystkiego. Wybierając jedno, zostawiamy 
na boku drugie. Na przykład wybór żony czy męża niesie 
ograniczenie. Wybór kogoś na żonę czy męża jest zarazem 
rezygnacją z jakiegoś innego człowieka. 

Wybór kapłaństwa jest także rezygnacją; jest rezygnacją z 
wielu innych wartości, np. z małżeństwa. Wybór kapłaństwa 
ma być wyborem całkowitym. S w. Teresa zwykła była ma-
wiać: „Bóg mi wystarcza”. 

Ojciec Święty mówił w Szczecinie o lęku przed całkowi-
tym zawierzeniem siebie, przed całkowitym oddaniem się 
Bogu. Papież sam jest wzorem takiego całkowitego oddania. 
Przecież w zawołaniu biskupim umieścił słowa: Totus Tuus. 
W decyzji nie może być połowiczności. Realizacja może się 
nie udać w pełni i zwykle nie wychodzi na 100%. W decyzji 
jednak nie może być furtki. Kto w decyzji umieszcza furtkę, 
ten już na starcie przegrał. 

Za nasze autentyczne wyrzeczenie w pójściu za Chrystu-
sem Bóg wyznaczył nagrodę. Pytał o nią kiedyś św. Piotr: 
„Piotr przemówił i rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy 
wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Za-
prawdę, powiadam wam: 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 prze-
śladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym»„ (Mk 10, 
28-30). 

c) Powołanie jako posłanie. 

U kresu swojej ziemskiej działalności Chrystus powie-
dział do tych, których powołał: „Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody” (Mt 28, 19a). Nasza kapłańska misja jest niczym 
innym, jak wypełnianiem powyższego zlecenia Chrystusa. 
Misję tę wypełniamy nie tylko przez nauczanie homiletyczne 
i katechetyczne, ale także przez nasze przykładne życie i 
przez dobrą modlitwę. Jesteśmy za siebie nawzajem odpo-
wiedzialni,  jesteśmy  Apostołami  jedni  drugich.  Od  mojej 
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ludzkiej i kapłańskiej postawy zależy w dużej mierze, jakim 
zakonnikiem będzie mój kolega. Od tego, jak się modlę, od 

mojego umartwienia, od mojej pokuty, od mojego życia we-
wnętrznego, zależy rozwój Królestwa Bożego wokół mnie. 
W życiu jest się apostołem przez cały czas. 

6. Wdzięczność za dar powołania kapłańskiego 

Za dar powołania kapłańskiego dziękuje się szczególnie. 
Zachęca nas ciągle do tej wdzięczności Jan Paweł II. W Li-
ście do kapłanów na Wielki Czwartek 1988 roku. Ojciec 
Święty pisał: „Dziękujmy Najwyższemu Kapłanowi za dar, 
jakim nas obdarzył w sakramencie kapłaństwa. Dziękujmy 
bez przerwy, dziękujmy całym naszym życiem. Niech 
wdzięczność rozbudzi naszą gorliwość. Dziękujmy wszyst-
kim, na co nas stać, dziękujmy wraz z Maryją, Matką Kapła-
nów”. W Tarnowie zaś, w czasie trzeciej pielgrzymki, mówił 
Jan Paweł n do księży: „Bracia, pomyślcie, na cośmy się od-
ważyli w dniu naszych święceń, pomyślcie, czegośmy dostą-
pili, co nam Pan uczynił i stale czyni -jak dobry jest Pan”. 

7. Przykłady ludzi powołanych 

Wskażmy tylko na dwie postacie XX stulecia: na św. Bra-
ta Alberta i bł. siostrę Teresę Benedyktę (Edytę Stein). 

Św. Brat Albert odkrył najpierw powołanie artystyczne. 
Był utalentowanym malarzem. Pan Bóg chciał go jednak wi-
dzieć w innej roli. Powołał go na opiekuna ludzi najbiedniej-
szych. Po uliczkach Krakowa zbierał bezdomnych, bieda-
ków, żebraków. Zakładał dla nich przytułki, ogrzewalnie. 
Karmił ich i odziewał. Miał bardzo liche środki finansowe. 
Dlaczego jednak jego praca wydała owoce? – Bo widział 
człowieka w potrzebie. Mówił o nim kard. Karol Wojtyła: 
„Nie miał prawie żadnych środków, nie dysponował żadnymi 
funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami. Postanowił 
dawać  siebie,  rzucił go  Bóg  na  kolana  przed  człowiekiem 
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najbardziej wydziedziczonym, ażeby dawał siebie. I dawał do 
końca swoich dni, dawał ze wszystkich sił”. 

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) była 
najzdolniejszą asystentką wielkiego filozofa Edmunda Hus-
serla. Zadziwiała świat swoją wiedzą filozoficzną. Bóg jed-
nak chciał ją widzieć w habicie zakonnym i to zakonu bardzo 
surowego – karmelitańskiego. Wstąpiła do klasztoru. Dzi-
wiono się w kręgach filozofów. Co się stało? Przed Edytą 
otwierało się przecież wiele wspaniałych możliwości, cieka-
wych dróg, które mogły przynieść jej zadowolenie, radość 
pracy twórczej, poczucie spełnienia i satysfakcję. Mogła wy-
brać karierę naukowca, wykładowcy, nauczycielki, pedagoga, 
pisarza. W każdej z tych ról sprawdziła się i rokowała jak 
najlepsze nadzieje. Ona jednak wybrała „drogę”, która dla 
wielu ludzi jest niezrozumiała. W klasztorze odnalazła swoją 
drogę życia. Czuła się naprawdę dobrze. Oto wyjątki z listów 
pisanych z Karmelu, z klasztoru w Kolonii: 

„Moje rozmyślania są najczęściej bardzo skromne, proste, 
lecz przepojone wdzięcznością, że Karmel został mi darowa-
ny jako mój dom rodzinny na ziemi”; „Uśmiecham się, gdy 
mnie pytają, jak przywykłam do samotności Karmelu. Byłam 
dawniej przeważnie o wiele bardziej samotna niż jestem tutaj. 
Tu nie brak mi niczego, co jest w świecie, i mam wszystko, 
czego mi w świecie brakowało”; „Wczoraj obchodziliśmy 
Święta Wszystkich Świętych naszego zakonu. Dziś za-
czynamy nowennę przed uroczystością naszego ś w. Ojca Ja-
na od Krzyża. Są to dni szczególnej wdzięczności za nieza-
służoną łaskę powołania do tej wybranej, Bożej rodziny” (M. 
Hoffman, My także jesteśmy, „W drodze” 1982, nr 9, s. 44). 

Zakończenie 

Ceńmy sobie nasze powołanie. Odkrywajmy je ciągle na 
nowo. Niech każdy z nas ma świadomość tego szczególnego 
wybrania przez Pana. Niech czas rekolekcji pozwoli nam na 
nowo odkryć piękno naszego powołania, niech wyzwoli w nas 
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nową porcję wdzięczności za nie, niech przyczyni się do dal-
szego w nim trwania, trwania aż do końca. 
 

Konferencja trzecia: Kapłan jako mąż 

wiary 

1. Potrzeba refleksji nad wiarą 

Jeśli w rekolekcjach kapłańskich zapowiada się rozważa-
nia o wierze, może to wywołać pewne zdziwienie. Jak to, ka-
płanom mówić o wierze? Przecież oni wiarę głoszą, budzą ją 
wśród tych, wśród których pracują; prowadzą ludzi do wiary. 
A jednak istnieje potrzeba mówienia o wierze, potrzeba po-
dejmowania refleksji nad wiarą, nie nad wiarą teoretyczną, 
abstrakcyjną, ale nad wiarą konkretną, nad wiarą „moją”. 

Spotkaliśmy w życiu kapłanów głęboko wierzących. Lu-
dzie mówią o kapłanach głęboko wierzących. Kard. Bolesław 
Kominek, gdy chwalił jakiegoś księdza, to nie mówił: to jest 
dobry, gorliwy ksiądz, ale – to jest wierzący ksiądz. 

Znamy też księży, którzy w kapłaństwie utracili wiarę, 
którzy stali się robotami, urzędnikami, wykonawcami wy-
uczonych czynności. 

Kiedyś pytał abp Jerzy Ablewicz, biskup tarnowski, na-
szego ks. prof. Eugeniusza Tomaszewskiego, jakie główne 
zadanie stoi dziś przed Kościołem w Polsce? Ksiądz Profesor 
odpowiedział: budzić wiarę wśród księży, a przez nich – wśród 
ludzi. 

2. Natura wiary 

Wiara  jest łaską,  jest darem, ale jest zarazem postawą 
łowieka,  jest   odpowiedzią  człowieka  na  Boże  Słowo,  na 
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Bożą miłość. Stąd też jest rzeczywistością domagającą się z 
naszej strony wysiłku, zaangażowania. Mówimy przeto o 
potrzebie odnawiania, pogłębiania wiary. 

Wiara jest łaską. Chrystus mówił: „Nikt nie może przyjść 
do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” 
(J 6, 44). Gdy Piotr wyznał wiarę w bóstwo Chrystusa, usły-
szał słowa: „Błogosławiony jesteś, Szymonie synu, Jony. Al-
bowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie” (Mt 16, 17). 

W wierze zdajemy się na Boga. Mówimy: „Panie Boże, 
Ty masz rację; Jezu, Ty masz Słowa Życia wiecznego”. Wia-
ra to ryzyko, to krok postawiony w ciemność. Nie dlatego 
wierzymy, że rozumiemy, ale dlatego, że kochamy. Prawda 
wiary nigdy nie determinuje ludzkiego umysłu do jej przyję-
cia. Jeśli umysł ją przyjmuje, to dlatego, że jest nakłaniany 
przez wolę. 

3. Powszechność wiary 

W związku z wiarą w Boga, czy też wiarą Bogu, można 
wyróżnić dwa podstawowe pytania: czy jest Bóg?; kim jest 
Bóg? (jaki jest Bóg?). 

Na pytanie pierwsze padała w zasadzie odpowiedź pozy-
tywna. Świat biblijny, starożytny świat pogański – nie były 
światami  ateistycznymi.  Także świat dzisiejszy nie jest 
światem ateistycznym. Owszem, są jednostki, które wyznają 
czasem nawet publicznie swój ateizm (np. Jerzy Urban zrobił 
to kiedyś w telewizji). Są to jednak wyjątki. 

Przekonania o istnieniu Boga nie można zabić żadnym 
systemem wychowawczym, ideologicznym czy politycznym. 
Życie to potwierdza. Oto kilka przykładów: 

a) 19 września 1987 roku żegnał ówczesny wiceprezy-
dent, późniejszy prezydent USA, George Bush, Ojca Święte-
go Jana Pawła II po zakończonej pielgrzymce po Stanach 
Zjednoczonych. W swoim pożegnalnym przemówieniu po-
wiedział,  że  Papież  służy  sprawie  wartości moralnych, du- 
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chowych; że Papież zaspokaja swoją działalnością potrzeby du-
chowe człowieka. Mówiąc to, odwołał się do doświadczenia, 
jakie wyniósł z pogrzebu Breżniewa w Moskwie. Mówił: „Nie 
widziałem tam krzyża, nie widziałem tam osoby duchownej, ale 
ujrzałem, jak wdowa po Breżniewie przystąpiła do trumny i 
uczyniła nad nią wyraźny znak krzyża. Był to dla mnie dowód, 
że wiary w Boga nie można zadeptać. Nawet w systemie ko-
munistycznym nie udało się jej zniszczyć”. 

b) W latach stalinowskich w jednym z więzień lubelskich 
siedział ksiądz profesor z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Siedział w celi z innymi więźniami politycznymi. 
Wśród więźniów, którzy z nim przebywali w bardzo ciasnej 
celi, znajdował się pewien kolejarz z Radomia. Towarzysze 
wsadzili go za popełnienie jakiegoś nadużycia finansowego. 
Ów kolejarz uchodził w swoim środowisku za człowieka 
niewierzącego. Gdy dowiedział się, że w jego celi jest ksiądz 
katolicki, podjął z nim dialog, w którym okazał wiele kultury. 
Był jednak słabego zdrowia. Nie bardzo wierzył, że prze-
trzyma pobyt w więzieniu. Pewnego dnia wezwano księdza 
na przesłuchanie. Oznajmiono mu, że za kilka dni wyjdzie na 
wolność. Gdy to powiedział współwięźniom na sali, wówczas 
ów kolejarz po jakimś czasie podszedł do niego i powiedział: 
„Mam do księdza wielką prośbę. Jeśli ksiądz wyjdzie na wol-
ność, proszę, by ksiądz napisał do mojej córki. Mieszka pod 
takim a takim adresem. Niech ksiądz koniecznie napisze jej, 
że ksiądz siedział w więzieniu ze mną, z jej ojcem i widział, 
jak ja modliłem się przed śmiercią. Niech ksiądz koniecznie 
to jej napisze, bo ja jestem naprawdę wierzący. W oczach 
córki byłem ateistą, ale ja tak naprawdę to zawsze wierzyłem, 
tylko tę wiarę ukrywałem. Chciałbym, by moja córka o tym 
wiedziała, by wiedziała, że miała ojca wierzącego i modlące-
go się”. 

Takie było jego życzenie. Gdy śmierć mu zaglądała w oczy, 
chciał pocieszyć córkę, która bardzo bolała, że ojca nigdy nie 
widziała na modlitwie. 
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c) Jelcyn zwierzył się Ojcu Świętemu, że matka ochrzciła 
go w ukryciu. Generałowie sowieccy pracujący przy ekshuma-
cji pomordowanych oficerów w Charkowie pierwszy raz w 
życiu spowiadali się przed obecnym tam polskim księdzem. 

d) Gustaw Husak, komunista czechosłowacki, jesienią 
1991 roku, krótko przed śmiercią, przystąpił do Sakramentu 
Pokuty. Odszedł na tamten świat pojednany z Bogiem. 

4. Drogi do wiary w Boga 

Ludzie kroczą do wiary w Boga różnymi drogami. Także 
kapłani mają swoje, osobiste drogi do Boga. Każdy z nas ma 
swoistą drogę do wiary. 

Na początku jest nam wiara przekazywana w wychowaniu 
religijnym: w domu rodzinnym, na katechizacji, na liturgii. 
Potem naszą wiarę pogłębiamy na różnych drogach. Z tych 
różnych dróg, które prowadzą do Boga, można wymienić 
trzy: a) droga kosmologiczna, b) droga antropologiczna, c) 
droga egzystencjalna – droga doświadczeń życiowych. 

a) Droga kosmologiczna 

Wiedzie ona przez obserwację kosmosu i kontemplację 
przyrody. Drogą tą kroczyło wielu filozofów, naukowców. 
Św. Tomasz skonstruował 5 dróg prowadzących do „stwier-
dzenia” istnienia Boga. Znane są wypowiedzi uczonych: 
Gersona, Kopernika, Newtona, Teilharda de Chardin i innych 
myślicieli dochodzących do Boga poprzez świat. 

Świat mówi o Bogu. Nie wziął się sam z siebie. Tak jak 
każdy przedmiot z naszego otoczenia nie wziął się sam z 
siebie, tak i cały świat, kosmos, musi mieć swoją przyczynę, 
którą jest Bóg. 

b) Droga antropologiczna 

Wielu ludzi odnajduje Boga w człowieku. Sokrates, św. 
Augustyn, Błażej Pascal, Gabriel Marcel i wielu innych my-

ślicieli doszło do  Boga  poprzez kontemplację,  refleksję nad 
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człowiekiem. Ludzkie, niedoskonałe poznanie, ludzka ogra-
niczona miłość postulują istnienie Osoby, która wszystko wie 

i która kocha bez ograniczeń, bez zdrady. 

Ludzkie nieograniczone pragnienia, nastawienia, tęsknoty, 
których nie można zaspokoić, wypełnić w kontaktach z 
ludźmi, postulują istnienie Osoby Najdoskonalszej, która jest 
wypełnieniem tych ludzkich nastawień, tęsknot. 

c) Droga egzystencjalnych doświadczeń 

Najczęściej ludzie spotykają się z Bogiem w szczególnych 
doświadczeniach życia. Pan Bóg każdemu z nas daje odczuć 
w takich specjalnych momentach naszego życia, że jest, że o 
nas pamięta, że nas kocha. 

W marcu 1996 roku gościł w MWSD we Wrocławiu o. Mar-
tynian Darzycki, bernardyn. Zaraz po święceniach wyjechał na 
wschodnią Ukrainę, by służyć jako kapłan Polakom, którzy tam 
zostali po rozbiorach Polski. Pracował w bardzo ciężkich wa-
runkach. Był nieustannie nachodzony przez szpiclów z KGB. W 
końcu w czasach stalinowskich znalazł się na Koły-mie. Praco-
wał tam w kopalni złota. Potem, po śmierci Stalina, powrócił na 
Ukrainę. Wyznał, że w jego życie jest wplecione pasmo cudów. 
Wiele razy był cudownie ocalony. Wspomniał między innymi o 
zdarzeniu w kopalni złota. Stał w podziemnym korytarzu z 
przyjacielem losu, jakimś człowiekiem z republik azjatyckich. 
Był u kresu wytrzymałości. Ten wyznawca religii Wschodu 
pocieszał go jako księdza. Musisz wytrwać: Wytrwamy, przeży-
jemy ten trudny czas. W czasie tej rozmowy jakaś siła we-
wnętrzna kazała mu podejść dalej tym korytarzem. Podeszli 
kilka kroków. Za chwilę oberwała się bryła z sufitu. Gdyby się 
nie posunęli, byliby niechybnie obydwaj zginęli. 

Każdy z nas nosi w sercu doświadczenie Boga. Pamięta o 
tych chwilach, w których Bóg się jakby odkrył i powiedział: 
Nie bój się, jestem z tobą, pamiętam o tobie. 

Każdy z nas ma swoiste argumenty na istnienie Boga, za 
argumeny przemawiające za wiarą. Jednakże w wierze każ-
dego z nas są próby. Natrafiamy na trudności, bariery. 
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Przypatrzmy się głównym trudnościom w wierze. Dlacze-
go niektórym ludziom tak trudno jest wierzyć? 

5. Trudności w wierze 

Wyróżniamy trzy kategorie tych trudności: 

a) Trudności intelektualne związane z naturą wiary 

Człowiek jest empirykiem. To chętnie przyjmuje za prawdę, 
co może sprawdzić zmysłami, to, co może osobiście bezpośred-
nio zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. Prawdy wiary są niesprawdzal-
ne empirycznie. Tego, że Chrystus jest obecny w Eucharystii, 
nie można sprawdzić żadnym zmysłem, żadnym przyrządem. 

b) Trudności wolitywne 

Trudności w uwierzeniu tkwią jednak nie tylko w intelek-
cie, ale w woli. Ludzie nie wierzą najczęściej ze względów 
egzystencjalnych. Bóg stawia bowiem wymagania. Jeśli 
uznam, że Chrystus jest Bogiem, to muszę uznać, że to, co 
powiedział, ma najwyższą wartość. Muszę się w praktyce 
opowiedzieć za określonym programem moralnego życia. Po 
prostu niektórzy odwracają się od Chrystusa, bo Ten za wiele 
wymaga. Wolą żyć bez Boga. Mówią: Lepiej mi się żyje, nie 
mam konfliktów sumienia. 

Odchodzenie od Chrystusa nie jest czymś nowym. Już w 
czasach Jego ziemskiego życia niektórzy od Niego odcho-
dzili. Dlatego Jezus pytał uczniów: «Czyż i wy chcecie 
odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż 
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6, 67b-68). 

c) Trudności egzystencjalne 

Wielkie trudności w wierze sprawia niektórym ludziom 
fakt obecności zła w świecie. W sytuacjach, gdy zło pano-
szyło się, ludzie pytali, gdzie jest Bóg? 

Kiedyś wyświetlano u nas radziecki serial oparty na po-
wieści Lwa Tołstoja pt.  Wojna i pokój.  Jest  tam  scena wiel- 
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kiego pożaru Moskwy podczas najazdu wojsk napoleońskich. 
Jakaś kobieta, patrząc na morze płomieni, gruzów, ruin i 
zniszczenia – woła wniebogłosy: Gdzie jest Bóg? Co na to 
Bóg? Jak Bóg może na to wszystko patrzeć? Na to pytanie 
odpowiada jej przytomnie jakiś prosty chłop: Jaki Bóg? Prze-
cież nie Bóg to uczynił! Ludzie to zrobili – a nie Bóg! 

Dla wielu Żydów fakt Oświęcimia jest przeszkodą do wie-
rzenia w Boga. Mówią niektórzy z nich, że Oświęcimia nie 
można pogodzić z Bogiem. Boga nie ma, bo gdyby był, nie 
byłoby Oświęcimia. Inni znowu ludzie uciekają się do wiary 
w wyniku tragicznych wydarzeń. 

W latach siedemdziesiątych prowadziłem pogrzeb na 
cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. Chowaliśmy mło-
dych jeszcze rodziców. Nad mogiłę przyniesiono dwie trum-
ny. Obok nich stała trójka zapłakanych dzieci. Wielu ludzi 
miało łzy w oczach i wielu pytało: Dlaczego?; dlaczego dzie-
ci zostały sierotami?; dlaczego zdarzył się ten wypadek i tych 
troje dzieci zostało osieroconych? 

Nie wszystko da się wytłumaczyć do końca. Powierzajmy 
te trudne pytania Chrystusowi w modlitwie. Na klęczkach 
przed krzyżem lepiej rozumie się bieg wydarzeń życia, nawet 
tych tragicznych. 

Zakończenie 

Drodzy bracia, odnawiajmy naszą wiarę i promieniujmy 
nią na co dzień. Niech ona tryska ze wszystkich naszych 
czynności. Dziś ludzie nie znajdą Zbawiciela na ulicy, jak 
ongiś obleganego na drogach palestyńskiej ziemi. Dziś ka-
płan jest „szatą Jezusa” i w nas chcą ludzie dotknąć swego 
umiłowanego Mistrza i Zbawiciela. Całe nasze życie kapłań-
skie winno być przepełnione wiarą. Wiarą winniśmy nie-
ustannie promieniować na otoczenie. 

Jeden z wikariuszy zwierzał się kiedyś: „Mój proboszcz 
całkowicie żyje swoim kapłaństwem. Od niego nauczyłem się 
więcej niż w seminarium”. 
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Zadziwiała wielu wiara św. Ojca Maksymiliana. Była ona 
motorem jego całej apostolskiej aktywności. Wiara skazańca 
z 11. bloku była tak silna, że po trzynastu dniach głodówki 
promieniowała z jego oczu niezwykłym blaskiem. Esesman 
widząc to wyznał: „Takiego klechy jeszcze w życiu nie wi-
działem”. Nawet to świadectwo wroga wskazywało na wiel-
kość wiary tego świętego człowieka. 

Zdając sobie sprawę z ważności naszej wiary w codzien-
nym posługiwaniu kapłańskim, starajmy się, by była ona 
zawsze silna i żywa. Wiedząc, że jest ona łaską, módlmy się 
często o wzrost naszej wiary. Przedłużajmy przeto wołanie 
apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5). Amen. 

Konferencja czwarta: Kapłan jako mąż 

modlitwy 

1. Modlitwa pierwszym wyrazem wiary 

Karl Rahner, jeden z największych teologów XX stulecia na-
pisał o modlitwie u kapłana następująco: „Ksiądz, który nie 
zdobędzie się na wyższe stopnie modlitwy, na kontemplację, na 
mistykę, ten ksiądz może nie mieć wiary. Wiara księdza dzisiej-

szego to wiara księdza modlącego się. Można powiedzieć: mi-
stycznie kontemplującego, albo w ogóle wiary nie będzie”. 

Jest to bardzo słuszne stwierdzenie. Dojrzała wiara wyraża się 
zawsze w modlitwie. Wiara dojrzała to wiara modląca się. Myśle-
nie o Bogu, mówienie o Bogu w wierze – winno się ciągle zamie-

niać w mówienie do Boga, w trwanie przed Bogiem. 

W latach 70. przeprowadzono wśród księży studentów an-
kietę na temat: „Model kapłana dziś – kapłan jakiego szu-
kamy”.  87%  podkreślało,  że  musi  to być „mąż modlitwy”, 
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ktoś przede wszystkim uduchowiony. Kapłan, którego czasem 
nazywa się mężem Bożym – homo Dei – winien być mężem 
modlitwy. Winien sam trwać na modlitwie i uczyć innych mo-
dlenia się. 

Ostatnio w różnych wypowiedziach ludzi znaczących, wiel-
kich, wskazuje się na wysoką wartość modlitwy, nie tylko w 
życiu kapłana, ale w życiu każdego człowieka. Świat bez mo-
dlitwy jest zimny, pusty, beznadziejny. 

2. Wartość modlitwy 

„Współczesna cywilizacja usunęła wszelką możliwość kon-
templacji. Wskutek tego odpłynęło piękno z życia człowieka. 
Zubożała kultura i sztuka. Znikła metafizyka i mistyka, a wraz z 
nią modlitwa z życia człowieka. Słowa ludzkie stały się blade, 
anemiczne i słabe, bo nie zostały przeprowadzone przez żar 
modlitwy. Tylko w modlitwie mogą one na nowo otrzymać 
blask, siłę i moc”. 

Powyższych słów nie wypowiedział żaden papież, biskup ani 
kapłan. Pochodzą one od rosyjskiego filozofa Nikołaja Bierdia-
jewa. 

Niektórzy uważają modlitwę za jedyny sposób, środek do 
kształtowania dzisiejszego świata. „Jeśli ludzkość nie chce ulec 
zagładzie, musi – zdaniem prof. Maxa Thurkauf, wykładowcy 
fizyki chemicznej na uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii – na-
uczyć się, poza pracą, także modlić”. Zdaniem Profesora jest to 
jedyna droga do budowania kultury. Bez modlitwy rezultaty 
nowej rewolucji technicznej byłyby „zastraszające” („Tygo-
dnik Powszechny” 1986, nr 20). 

Jest prawdą, że zanik modlitwy wśród ludzi prowadzi do róż-
nych tragedii i katastrof. Zanik modlitwy u kapłana jest bardzo 
niebezpiecznym sygnałem, świadczącym o jego kryzysie. Za-
marcie życia modlitewnego u osoby duchownej może doprowa-
dzić do zmarnowania powołania. 

Gdy dowiadujemy się o jakiejś dezercji z szeregów ka-
płańskich,  analizujemy przyczyny,  pytamy,  jak do tego do- 
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szło?, kto zawinił? Zwykle szuka się źródeł apostazji kapłań-
skich w różnych zewnętrznych faktach i okolicznościach. Mówi 
się np: „Niedobrze go uformowało seminarium... dostał się do 
złego proboszcza, miał złych kolegów, nie miał zrozumienia 
wśród kapłanów”. 

To wszystko może być prawdą, ale nie najgłębszą. Kapłan 
zwykle odchodzi, kiedy przestaje się modlić. W mechanizmie 
życia wewnętrznego kapłana jest coś, co spełnia rolę sprężyny w 
zegarku. Tą sprężyną pobudzającą życie wewnętrzne w czło-
wieku, przede wszystkim w kapłanie jest modlitwa. Drzewo 
życia wewnętrznego kapłana usycha, gdy przestająje zasilać soki 
modlitwy. 

Głośne było w ubiegłym wieku odstępstwo Dólingera, który 
nie uznawał dogmatu o nieomylności papieża. A przecież był 
proboszczem w Monachium, profesorem – historykiem, sław-
nym ze swojej wiedzy i nieprzeciętnych zdolności. Podobno w 
piątym roku życia uczył się łaciny, w siódmym greki, mówiono, 
że ma dwa rozumy. Ale przy tym wszystkim stygło mu serce. 
Zamierało życie modlitwy. W listach i wspomnieniach pisanych 
w 1860 roku, a więc już na 10 lat przed swoim odstępstwem, 
wyznał, iż z powodu nawału zajęć przestał odmawiać brewiarz, 
a nawet reagować na odprawianie Mszy świętej. 

Zatem modlitwa jest siłą duchową utrzymującą nas w krę-
gu przyjaciół Boga i ludzi. Skoro tak, to pytamy, co robić, by 
posiąść ten skarb? Jaki lek zażyć, żeby wyzdrowiała nasza modli-
twa? Jak w każdej religijnej dziedzinie, tak i w tej trzeba powró-
cić do Chrystusa, trzeba posłuchać, co On mówi, trzeba popa-
trzeć, co On czyni. 

3. Chrystus wzorem modlitwy 

Na  kartach  Ewangelii spotykamy  Chrystusa wiele razy w 

sytuacji modlitwy.  Całe noce spędzał na modlitwie. 40 dni 
przebywał na pustyni w klimacie postu i modlitwy. Przygo-
towywał  się  w  ten  sposób do swojej misji.  Przed wyborem 
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pierwszych uczniów spędził całą noc na modlitwie. Przed naj-
ważniejszymi i zarazem najtrudniejszymi wydarzeniami, jakimi 
była męka i śmierć, modlił się w Ogrodzie Oliwnym, a wcze-
śniej w wieczerniku wypowiedział modlitwę arcykapłańską za 
nas. Tyle razy także wzywał do modlitwy: „Czuwajcie i módlcie 
się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26,41). 

„Gdy się modlicie, nie postępujcie jak obłudnicy, którzy lu-
bią modlić się w synagogach i na rogach ulic, żeby ich ludzie 
widzieli... Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swej izdebki, za-
mknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A 
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt6,5-6). 

„Proście, a otrzymacie szukajcie, a znajdziecie kołaczcie, a 
otworzą wam”. W słowach tych Chrystus wskazuje nam na wa-
runki dobrej modlitwy. 

4. Wyciszenie wewnętrzne – warunkiem modlitwy 

Modlitwa żywa, głęboka, rodzi się w warunkach we-
wnętrznego wyciszenia. Trzeba niekiedy odejść od człowieka, 
by być sam na sam z Bogiem, a potem wrócić znowu do czło-
wieka, by lepiej mu służyć. Nie jest dziś łatwo o ciszę. Żyjemy 
w świecie rozkrzyczanym, hałaśliwym, zagonionym, znerwico-
wanym. Jest coraz więcej ludzi, którzy nie znoszą ciszy, boją się 
ogromnie samotności. Są tacy, którzy rano po obudzeniu na-
tychmiast włączają radio, którzy nawet w miejscach wypoczyn-
ku, na plażach, na szlakach górskich, na spacerach – muszą cze-
goś słuchać. 

Ci ludzie zagubili urok kontemplacji. Być może kiedyś takim 
ludziom zamiast tabletek trzeba będzie na recepcie napisać: 5, 10 
minut ciszy, spokoju. Krzyk, hałas dzisiejszy, gonitwa, pośpiech 
– to wielcy wrogowie modlitwy. 

Corrie  ten Boom w swoich wspomnieniach z Ravens-
bruck opisuje,  jak któregoś poranka  zobaczyła  po  nagłym 
przebudzeniu koleżanki-współwięźniarki zgromadzone przy 
oknie baraku.  Uparcie  wpatrywały  się  w  mrok  okrywający 
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kolczaste druty i słuchały z przejęciem. Zza okna dochodził 
śpiew słowika. Nawet w tak trudnej obozowej sytuacji, w 
chwilach, gdy brakowało pokarmu, ubrania, snu, w chwilach, 
gdy deptano człowieka, pozostała ciągle żywa tęsknota za 
pięknem wyrażona w rannym czuwaniu przed oknem. 

Filozof niemiecki Artur Schopenhauer (1788-1860) po-
stawił tezę głoszącą, iż życie człowieka jest męką, jest cier-
pieniem. Człowiek jest istotą ciągle nieszczęśliwą, bo nigdy 
do końca nie może zrealizować swoich dążeń i pragnień. Jest 
ciągle niezaspokojony i niezadowolony. Owo ludzkie nie-
szczęście, cierpienie jest nienormalne. Może być jednak zła-
godzone przez życie etyczne (uwolnienie od zbytnich pożą-
dań) i sztukę (kontemplację dzieł sztuki). 

5. Modlitwa naszym wspomożeniem w trudnościach życia 

W dobrej, wytrwałej modlitwie odnajdujemy siłę, ratunek 
w trudach naszego życia. Wielcy synowie Kościoła w bardzo 
trudnych sytuacjach życia zawsze szukali w modlitwie ra-
tunku, lekarstwa. 

Było to krótko po ogłoszeniu słynnego listu do Episkopatu 
Niemiec (w listopadzie 1965 roku) z pamiętnymi słowami: 
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Do sekretariatu 
kard. Stefana Wyszyńskiego wpłynęło jednego dnia 2436 
listów, głównie anonimów: wszystkie pełne inwektyw i po-
dobne do siebie, czasem jednakowe, kilkanaście z Czę-
stochowy. 

Gdy ks. Hieronim Goździewicz, kierownik sekretariatu, 
poinformował o tym księdza Prymasa, ten spokojnie powie-
dział do swego otoczenia: „Zapraszam wszystkich do kapli-
cy”. I to była cała reakcja. 

I jeszcze jeden obrazek – tym razem z naszych dni. Było 
to w pierwszej połowie września 1988 roku. W godzinach 
rannych byłem w Cieplicach, by pożegnać grupę niemieckich 
turystów. Po pożegnaniu udałem się do kościoła w Sobie-
szowie,  by  złożyć  wizytę  księdzu proboszczowi i odprawić 
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Mszę świętą. Szukam proboszcza w zakrystii. Nie ma. Spo-
glądam pobieżnie na kościół – nie ma. Pytam koło kościoła 
kogoś z plebanii. Słyszę odpowiedź. Jest jeszcze w kościele. 
Wracam więc jeszcze raz do kościoła. Patrzę dokładniej. Od-
najduję księdza proboszcza na szlaku drogi krzyżowej. Nie 
był to piątek. Zaczekałem aż ksiądz skończy Drogę Krzyżo-
wą. Potem po powitaniu wyrażam radość i mówię: To ksiądz 
proboszcz jest bardzo pobożny. Proszę księdza rektora czynię 
tak prawie codziennie. Buduję kościół. Mam tyle problemów. 
Te problemy rozkładam przy poszczególnych stacjach Drogi 
Krzyżowej i jest mi jakoś lżej, jakoś te problemy potem w 
ciągu dnia się łatwiej rozwiązują. 

Poświęćmy jeszcze kilka chwil modlitwie, którą otrzy-
maliśmy od Kościoła na drogę kapłańskiego życia. 

6. Z teologii modlitwy brewiarzowej 

Liturgia Godzin, zwana popularnie brewiarzem, jest co-
dzienną modlitwą Ludu Bożego. Warto najpierw przypo-
mnieć, jak Kościół widzi tę modlitwę. Przytoczmy kilka my-
śli z Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II. W do-
kumencie tym czytamy m.in: „Najwyższy Kapłan Nowego i 
Wiecznego Testamentu, Jezus Chrystus, przyjmując ludzką 
naturę, wniósł w to ziemskie wygnanie ów hymn, który w 
niebieskich przybytkach rozbrzmiewa po wszystkie wieki. 
Łączy On ze sobą całą społeczność ludzką, aby wspólnie 
śpiewać tę boską pieśń chwały. 

Ten urząd kapłański wykonuje nadal przez swój Kościół, 
który nieustannie wielbi Boga i ustawia się na zbawienie ca-
łego świata nie tylko przez odprawianie Eucharystii, lecz 
także innymi środkami, zwłaszcza przez modlitwę brewia-
rzową” (art. 83). 

„Zgodnie ze starożytną tradycją chrześcijańską brewiarz 
jest tak ułożony, aby wszystkie pory dnia i nocy uświęcić 
przez uwielbienie Boga. Gdy kapłan oraz inne do tego przez 
Kościół  wyznaczone   osoby   lub   też   wierni  modlący  się 
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wspólnie z kapłanem według zatwierdzonej formy, wykonują 
tę przedziwną pieśń chwały, wówczas jest to prawdziwie głos 
Oblubienicy przemawiającej do Oblubieńca. Co więcej, jest to 
modlitwa Chrystusa i Jego Ciała zwrócona do Ojca” (art. 84). 

„Wszyscy poświęcający się tej modlitwie wypełniają za-
danie Kościoła i zarazem uczestniczą w najwyższym zaczynie 
Oblubienicy Chrystusa, ponieważ oddając Bogu chwałę, stoją 
przed tronem Bożym w imieniu Matki Kościoła” (art. 85). 

„Kapłani oddani duszpasterstwu tym gorliwiej odmawiać 
będą godziny brewiarzowe, im żywszą będą mieć świadomość, 
że powinni spełniać napomnienie św. Pawła: «Módlcie się 
nieustannie» (l Tes 5, 17), albowiem tylko Pan, który powie-
dział: «beze Mnie nic uczynić nie możecie» (J 15, 5), mocen 
jest zapewnić skuteczność i wzrost dzieła, nad którym pracują” 
(art. 86). 

Modlitwa brewiarzowa jest więc modlitwą zanoszoną w 
imieniu całego Kościoła. Jest to modlitwa słowami Ducha 
Świętego. Modląc się na brewiarzu, użyczamy Matce – Ko-
ściołowi naszych myśli, naszych ust, naszych serc. 

Módlmy się na brewiarzu spokojnie, bez pośpiechu. Jeśli 
pędzimy w odmawianiu brewiarza, to może być tak, jak z 
płytą o prędkości 33, gdy włączymy ją na prędkość 45. Wów-
czas całe piękno nagrania znika. Piękna melodia zamienia się 
w bełkot. Tak może być z modlitwą brewiarzową. Trzymając 
w ręku nasz brewiarz, jesteśmy na warcie, na straży przed 
Bogiem, użyczamy Kościołowi ust, modlimy się w imieniu 
Kościoła, w imieniu naszych wspólnot, w imieniu tych, któ-
rzy się nie modlą, u których słowo „Bóg” zniknęło z ust. 

Stójmy na warcie modlitwy. Nie opuszczajmy brewiarza. 
Gdy rano nie masz czasu, to odmów ranne modlitwy wieczo-
rem, gdzieś tam jest o tej porze rano. Najlepiej jednak niech 
wszystkie pory dnia będą uświęcone. Dobra, którego dziś za-
braknie, będzie brakować całą wieczność. 

Kapłani  pewnego rocznika zbierali się co roku na dni 
skupienia,  a  w  latach  jubileuszowych spotykali się na reko- 
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lekcjach. Na rekolekcje z okazji 15-lecia zaprosili także 
trzech kolegów, którzy porzucili kapłaństwo. Przyjechał je-
den z nich. W czasie posiłku pożegnalnego były przemówie-
nia. Przemówił także ów eks-ksiądz. Powiedział krótko: „Ko-
ledzy, ceńcie sobie modlitwę kapłańską – ceńcie sobie bre-
wiarz, nie odkładajcie go na bok. Koledzy, trwajcie mocno w 
kapłaństwie”. Rozpłakał się i tak zakończył przemówienie. 

Pamiętajmy przeto o tym, co zdobi nasze życie, co spra-
wia, że tworzymy dobro duchowe tu, na ziemi. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus pozostawiła nam w swej 
autobiografii takie zdanie: „Naszemu Karmelowi przypadło w 
udziale podtrzymywać «sól tej ziemi» – kapłanów. Składamy 
nasze modlitwy i nasze ofiary w intencji apostołów Jezusa 
Chrystusa”. Kiedy ją pytano w czasie egzaminu przed uro-
czystą profesją o powód wstąpienia do Karmelu, odpo-
wiedziała: „Przyszłam tu, by ratować dusze, a zwłaszcza, aby 
się modlić za kapłanów”. 

Karol de Foucauld wypowiedział dosadne zdanie o mo-
dlitwie: „Jeśli modlimy się źle albo modlimy się za mało, je-
steśmy odpowiedzialni za wszystko dobro, które mogliśmy 
zdziałać przez modlitwę, a któregośmy nie zdziałali”. 

Tak więc modlitwy, której zabrakło dzisiaj, będzie bra-
kować całą wieczność. Dobra, którego braknie dzisiaj, będzie 
brakować całą wieczność. Odmawiajmy często modlitwę i 
często prośmy Pana: „Panie, naucz nas się modlić”. 

Ks. prof. Eugeniusz Tomaszewski ostatni miesiąc przed 
śmiercią leżał w klinice we Wrocławiu. Odwiedzałem go z 
księżmi-kolegami z parafii św. Rodziny. Pamiętam, jak jed-
nego razu ten gasnący kapłan chwycił nas za ręce i po-
wiedział: „Księża, módlcie się za mnie. Módlcie się, póki je-
steście młodzi i zdrowi, bo jak wam zabraknie sił i zdrowia, 
to wtedy naprawdę jest ciężko modlić się” 
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Konferencja piąta: Kapłan sługą 
i świadkiem Bożego Słowa 

1. Słowo Boże w kontekście słowa ludzkiego 

Jeden z neoprezbiterów umieścił na swoim prymicyjnym 
obrazku następujące słowa: „Jezus uczynił mnie swoim ka-
płanem, abym rozdzielał Jego Słowo, Jego Ciało i Jego miło-
sierdzie”. W tekście tym ksiądz prymicjant bardzo trafnie 
wskazał na trzy główne funkcje kapłana: głoszenie Bożego 
Słowa, szafowanie sakramentów świętych i jednoczenie ludzi 
przez posługę miłości. 

Rozważmy najpierw pierwszą funkcję kapłańskiego po-
sługiwania: głoszenie Słowa Bożego. 

Jesteśmy z woli Chrystusa głosicielami i świadkami Słowa 
Bożego. Słowo Boże obecne w Księdze Życia – w Piśmie Świę-
tym, chociaż ma kształt słowa ludzkiego, posiada jednak głębszy 
wymiar i przebogatą treść. Żeby lepiej to zauważyć i dostrzec, 
rozważmy najpierw, czym jest słowo ludzkie. Słowo ludzkie 
jest wyrazem naszego poznania, a poznanie, oprócz miłowania, 
jest naczelną czynnością człowieka jako osoby. Człowiek po-
znawczo wchłania w siebie świat – rzeczywistość względem 
siebie zewnętrzną, ale także i wewnętrzną, gdyż poznaje także 
od wewnątrz swoje stany psychiczne. Poznanie wyraża człowiek 
w języku. Język zaś ma dwie główne warstwy: warstwę brzmień 
słownych i warstwę znaczeń tychże brzmień. Warstwa słów jest 
warstwą umowną. W różnych językach świata ma ona różne 
brzmienie. Warstwa ta jest nośnikiem drugiej warstwy – war-
stwy znaczeń. Słowa coś znaczą. Znaczenia słów są pojęciami. 
Są one czymś stałym. 

Dzięki językowi człowiek może uprawiać naukę, tworzyć kul-
turę. Podstawową funkcję pełni tutaj słowo – słowo, które jest 
nośnikiem sensu.  Tylko  człowiek  je wypowiada.  Kiedyś       
to  słowo  człowiek wypowiadał wyłącznie ustnie.  Potem za- 
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czął utrwalać w znakach graficznych: w piśmie obrazkowym, 
a potem w piśmie alfabetycznym. Dzisiaj słowo ludzkie zy-
skało nowe formy przekazu. Płynie na falach eteru, płynie po 
drutach telefonicznych. Dochodzi do naszych uszu z radia, 
telewizji, z prasy, z książek. Jesteśmy dziś po prostu zasypani 
słowem ludzkim. Każdy dzień przynosi nową porcję informa-
cji, których nie sposób przemyśleć. Słowo pisane i mówione 
stało się nieodłącznym elementem naszej kultury. Gdybyśmy 
chcieli przeczytać to wszystko, co ukazuje się drukiem tylko 
jednego dnia, musielibyśmy żyć przynajmniej kilkaset lat. 

Zauważmy jednak, że zwielokrotnienie słowa osłabiło je-
go wartość, jego prawdziwość. W wielu przypadkach słowo 
nie jest już nośnikiem prawdy. Staje się często nośnikiem 
kłamstwa i przedmiotem manipulacji. Na światowych gieł-
dach słowa panuje kryzys. Spada wartość słowa, tak jak spa-
da wartość pieniądza. Coraz częściej żalimy się i bolejemy, 
że jesteśmy oszukiwani. Co innego nam mówią, pokazują i 
piszą, a co innego widzimy w życiu. Naród nasz wielokrotnie 
protestował przeciwko takiemu fałszowaniu obrazu rze-
czywistości polskiego życia. Właściwie wszystkie powojenne 
protesty społeczne, włącznie z rokiem 1980, były protestami 
przeciwko fałszowaniu prawdy. Wielu Polaków z tego powo-
du opuściło nasz kraj. 

Czesław Miłosz napisał kiedyś w Liście do Rodaków 
(1951 r.): „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 strasz-
liwych czynów popchnęło naród niemiecki planowo uprawia-
ne kłamstwo propagandy...”. 

Powyższe słowa Miłosza zachowują aktualność. Dziś, po 
upadku  systemów  totalitarnych,  sytuacja  niewiele się zmie- 
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niła. Diabeł nigdy nie zrezygnuje z kłamstwa. To jest jego 
oręż, którym się posługuje w każdym czasie. Dzisiaj fałszuje 
się prawdę i manipuluje się słowem w różnego rodzaju od-
mianach liberalizmu. 

W takiej sytuacji trzeba głosić Słowo Boże, Słowo, które 
„zawsze trwa i wieczną prawdę w sobie ma”. Słowo Boże, 
jako słowo prawdy, niesie światu wyzwolenie, w myśl po-
wiedzenia Chrystusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wy-
zwoli” (J 8, 32). 

2. Funkcje Bożego Słowa 

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 po-
wiedziane: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nie-
ba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyź-
nią 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 po-
słannictwa” (Iz 55, 10-11). 

W oparciu o lekturę Pisma świętego można wskazać na 
kilka funkcji Słowa Bożego: 

– Słowo Boże stwarza. Kiedy Bóg mówi: „Niech się sta-
nie”, 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 sklepieniu nieba...” (Rdz l, 14) – powstały: słońce, księżyc 
i gwiazdy. Gdy Bóg powiedział: „Niechaj ziemia wyda istoty 
żywe różnego rodzaju...” (Rdz l, 24) – zaistniały różnego ro-
dzaju istoty żyjące. 

– Słowo Boże zbawia. Kiedy Chrystus powiedział do pa-
ralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2, 5), 
a potem: „Wstań, weź swoje, idź do domu!” (Mk 2, 11) 

– chory „wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach 
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wszystkich” (Mk 2, 12a). Dostąpił także łaski odpuszczenia 
grzechów. Gdy Chrystus z krzyża powiedział do łotra po pra-
wicy: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Lk 23, 43) – dobry łotr 
został oczyszczony z występków i wprowadzony do nieba. 
Zatem Słowo Boże ogłaszało i sprawiało zbawienie, oczysz-
czenie, uzdrowienie na duszy i na ciele. 

– Słowo Boże jednoczy, gromadzi. Chrystus Pan groma-
dził swoim słowem wokół siebie rzesze  ludzi, budował 
wspólnotę, tworzył Kościół. 

– Słowo Boże pociesza, budzi nadzieję, zapowiada zwy-
cięstwo dobra nad złem. 

– Słowo Boże także upomina, wzywa do pokuty, do na-
wrócenia, 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. 

Andrzej Frossard zadał kiedyś Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II pytanie: „Ojcze Święty, gdyby trzeba było wybrać 
z Ewangelii jedno, najważniejsze zdanie, które wybrałby Wa-
sza Świątobliwość?” Frossard powiada: „Myślałem, że wy-
powie zdanie z Ewangelii św. Jana: To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” 
(J 15, 12). Ojciec Święty jednak inne zdanie wybrał, właśnie 
to: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). 

3. Nasze obowiązki wobec Słowa Bożego 

Słowo Boże, dochodzące do nas, domaga się z naszej stro-
ny wiary. Powinniśmy je przyjmować z wiarą: „Obyście 
usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych...” 
(Ps 94). U podstaw 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” – 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 Krąg 
biblijny wspomina, z jakim traktowana była Biblia w jego 
domu. Nie trzeba było jej szukać. Leżała na stole. Gdy dzia-
dek ją miał wziąć do ręki – mył ręce. Tenże dziadek powie-
dział 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 nie-
udolnym komentarzem do tej jedynej Księgi”. 

Jan Paweł II w przemówieniu do uczestników międzyna-
rodowego kolokwium pt. „Wspólne korzenie chrześcijańskie 
narodów europejskich”, zorganizowanego przez Uniwersytet 
Laterański i KUL w listopadzie 1981 roku, powiedział m.in.: 
„Kończąc pragnę przypomnieć ostatni gest i ostatnie słowa 
wielkiego Słowianina, bardzo związanego z Europą, Fiodora 
Michajłowicza Dostojewskiego, który zmarł przed stu laty, 
wieczorem dnia 28 stycznia 1881 r. w Petersburgu. Ten wiel-
ki człowiek, zakochany w Chrystusie, napisał: „Sama nauka 
nie wystarczy do stworzenia ideału ludzkiego i nie zapewni 
pokoju człowiekowi; źródło życia i wyzwolenia ludzi z roz-
paczy, warunek sine qua non i gwarancja dla całego wszech-
świata zamykają się w zdaniu: «Słowo stało się Ciałem» i w 
wierze w te słowa” (Fiodor Dostojewski, Biesy). 

Przed śmiercią kazał przynieść i czytać sobie Ewangelię, 
która towarzyszyła mu w bolesnych latach więzienia na Sy-
berii. Potem przekazał ją swoim dzieciom i powiedział: Czy-
tajcie tę Księgę. Żyjcie tą Księgą”. 

Oto świadectwo o potrzebie Chrystusa, o potrzebie Ewan-
gelii, o potrzebie czytania i rozważania Słowa Bożego. 

Czytamy Pismo Święte – Księgę Świętą uroczyście na li-
turgii. Jest to słowo dla nas na każdy dzień, niedzielne słowo 
– na cały tydzień. Mamy pilnować, by nic z tego słowa nie 
zginęło.  Troskę  o  Słowo  Boże  można  porównać  do troski 
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o Eucharystię. Okruszyny eucharystyczne zbieramy, by nie 
były podeptane. Podobnie winniśmy dbać o Boże, by nie było 
deptane, by nie było zapomniane. 

Jakimś przedłużeniem poznania Pisma Świętego jest stu-
dium teologii. Lektura dzieł teologicznych winna nas przy-
sposabiać do lepszego zrozumienia, do pełniejszego odczy-
tywania Słowa Bożego. Dlatego to studiowanie jest takie 
ważne i w latach seminaryjnych, i potem w kapłaństwie. 

Źle się dzieje, gdy księdzu wypada z ręki książka teolo-
giczna. Spoczywa na nas odpowiedzialność za poznanie Sło-
wa Bożego przez studium teologii. Ludzie tego od nas ocze-
kują. 

b) Akceptacja Słowa Bożego 

Drugi nasz obowiązek wobec Słowa Bożego – akceptacja 
Bożego Słowa, w całej rozciągłości, integralnie, nie wybiór-
czo. Ludzie niekiedy wybierają to z Biblii, co jest im wygod-
ne. Opuszczają to, co jest trudne. Po prostu – nie chcą o tym 
słyszeć. 

Cała Ewangelia jest dla nas, cała domaga się naszej ak-
ceptacji. Uczeń Chrystusa winien często powtarzać Piotrowe 
słowa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego” (J 6, 68). 

c) Głoszenie Słowa Bożego 

Trzecim naszym zadaniem w stosunku do Słowa Bożego 
jest jego głoszenie. Głoszenie Słowa winno być czynione w 
przekonaniu, że jest ono potrzebne światu; że jest ono naj-
zdrowszym pokarmem dla ludzkiego ducha. Chrystus powie-
dział: „Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, lecz każdym 
słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Ewangelia 
Chrystusa nie ma równej sobie. Myśl ewangeliczna, myśl bi-
blijna jest ciągle najsilniejsza. Żadna ludzka myśl nie może z 
nią konkurować. Dlatego trzeba j ą głosić. 

Chrystus porównał głoszenie Bożego Słowa do zasiewu 
ziarna. W przyrodzie sieje się ziarno dla życia biologicznego, 
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dla chleba. Słowo Boże sieje się dla życia duchowego, nad-
przyrodzonego. Wyobraźmy sobie, co byłoby, gdyby kilka lat 
z rzędu nie siano zboża. Czy byłby chleb? 

Jesteśmy wdzięczni Władysławowi Reymontowi, że w po-
wieści Chłopi zostawił nam wymowny obraz, ukazujący 
ważność rolniczej siejby. Bohater powieści, Maciej Boryna, 
leży na śmiertelnym łożu. Ma świadomość, że rozstaje się z 
tym światem. W agonii zrywa się z łoża i udaje się na pole. 
Nabiera ziemi i rusza na zagon, żeby siać. Wie bowiem, że 
sieje się dla życia, dla chleba. Na zagonie pada i odchodzi z 
tego świata; odchodzi, jako człowiek ziemi, jako człowiek 
zasiewający dla życia, dla chleba. 

Trzeba siać także Boże Słowo dla życia Bożego na tej 
ziemi. Trzeba siać wytrwale, odważnie i pokornie. 

Sianie Słowa Bożego, przepowiadanie Ewangelii, jest 
najważniejszą funkcją Kościoła. 

Jeden ze znanych, współczesnych pastoralistów, współre-
daktor słynnego dzieła Handbuch der Pastoraltheologie – 
Arnold, wyróżnia dwie podstawowe formy duszpasterstwa: 
głoszenie Słowa Bożego i działalność liturgiczno-sakra-
mentalną. W porządku chronologicznym pierwsze jest Słowo, 
dlatego że rodzi ono wiarę. Wiara bowiem rodzi się jako od-
powiedź na słuchane Słowo Boże: „fides ex auditu”. Dopiero 
mając wiarę, możemy przyjmować sakramenty. 

Wspomniany pastoralista z Tybingi na podstawie wielo-
letnich badań historycznych stwierdza, iż można wyróżnić w 
dziejach Kościoła pewne epoki, w których głoszenie Słowa 
Bożego było stawiane na pierwszym miejscu w duszpa-
sterstwie, oraz inne epoki, w których koncentrowano się głów-
nie na odprawianiu Mszy  świętej i udzielaniu sakramentów. 
W czasach  apostolskich głoszenie Ewangelii stoi na pierw-
szym miejscu. W średniowieczu, kiedy chrześcijaństwo stało 
się religią panującą, zakładano, że wszyscy mają wiarę i stąd 
wystarczy  udzielać  sakramentów i odprawiać Mszę świętą. 
Reakcją  na  średniowieczny  sakramentaryzm  była re-
formacja. Odrzuciła niektóre  sakramenty, a duszpasterstwo całe 
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sprowadziła do kaznodziejstwa budującego wiarę. W epoce 
potrydenckiej nadal akcentowano sakramenty, aby przeciwsta-
wiać się nauce protestantów. W epoce posoborowej kaznodziej-
stwo i sakramenty ujmuje się łącznie, jako integralne elementy 
liturgii i duszpasterstwa Kościoła. Sobór Watykański II wspo-
mina o dwóch stołach w liturgii: stole Słowa i stole Chleba. 

Znany dominikanin, głośny teolog Y. Congar, pisał kiedyś: 
„Jeżeli w jakimś kraju odprawiano by przez 30 lat Mszę, nie 
mówiąc kazań, a w innym kraju przez ten sam czas głoszono 
by kazania bez odprawiania Mszy – to ludzie byliby bardziej 
chrześcijańscy w tym kraju, w którym głoszono kazania”. 

Z tego powodu tak ważna jest liturgia Słowa i dobrze 
przygotowana homilia. Ludzie niekiedy opuszczają Mszę 
świętą ze względu na słabe kazania. Ziarno jest dobre – Boże 
Słowo, ale siewcy czasem nie dopisują. Także niekiedy nie-
odpowiednia jest gleba, na którą pada ziarno Bożego Słowa. 
Człowiek jest czasem skalistym lub ciernistym gruntem dla 
zasiewu Bożej prawdy. 

Głoszenie Słowa Bożego jest naszą powinnością, jest na-
szym naczelnym zadaniem. Św. Paweł wyznaje wprost: 
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. 

W jakiej formie głosimy Słowo Boże? Podstawową formą 
przepowiadania Ewangelii są homilie, kazania, katechezy 
(kursy, konferencje przedmałżeńskie, katechezy przed 
chrztem, bierzmowaniem itp). 

4. Uwagi praktyczne 

Sformułujmy na koniec kilka wskazań praktycznych od-
nośnie naszych zadań, związanych ze Słowem Bożym. 

– W przekazywaniu Ewangelii winniśmy być świadkami, a 
nie tylko informatorami. Mamy dawać świadectwo, że wie-
rzymy w to, co głosimy. „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 
24, 48) – mówił Chrystus. Słuchacze powinni wyczuć, że to, 
co mówię, mówię z przekonania, że to, co mówię, mówię nie 
dlatego, że tak każą, ale mówię – jako świadek prawdy. 
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– Niech Boże Słowo, które przekazujemy, będzie przemo-
dlone. Dlatego przed przygotowaniem kazania, katechezy 
wypada klęknąć do modlitwy. 

– Odczytujmy słowo Boże w liturgii wyraźnie, z namasz-
czeniem, z należną czcią i kulturą, z odpowiednią intonacją, z 
właściwym akcentem słownym i zdaniowym. 

– Piszmy kazania, homilie, katechezy, konferencje. Ho-
milia napisana jest świadectwem naszego przygotowania się. 
Przygotowani księża mówią zwykle krótko, zwięźle; nie 
przygotowani – dłużej. Kartezjusz kiedyś wyznał: dziś piszę 
długo, bo nie mam zbyt wiele czasu. 

2 marca 1988 roku zmarł nagle znany duszpasterz Kra-
kowa, bp Jan Pietraszko. Umarł w poniedziałek wieczorem. 
Na jego biurku znaleziono prawie gotową homilię na najbliż-
szą niedzielę. A więc w poniedziałek już miał przygotowany 
w części tekst homilii na nadchodzącą niedzielę. 

– W związku z głoszeniem Słowa Bożego dajmy się temu 
Słowu kierować. Jako głosiciele, jesteśmy pierwszymi słu-
chaczami Słowa. Dlatego wczytujmy się w teksty biblijne. 
Nasłuchujmy sami Bożego głosu. W nich szukajmy mądrości 
dla siebie najpierw, a potem dla drugich. 

– W zakłamany świat wprowadzajmy gorliwie to Słowo, 
które się nie zmienia, które wiecznie trwa, bo wieczną praw-
dę w sobie ma. Głośmy przede wszystkim odważnie Ewan-
gelię, prawdę religijną, głośmy ją w mocy Ducha Świętego. 
Oczywiście, Ewangelia sięga także w życie społeczne, poli-
tyczne, gospodarcze. Mamy prawo wytyczać drogi polity-
kom, społecznikom – drogi wynikające z Ewangelii. Mamy 
prawo także oceniać w świetle Ewangelii decyzje rządu, wła-
dzy. Mamy prawo i obowiązek upominać, zabiegać o to, aby 
Boże przykazania były respektowane w życiu społecznym. 
Prawo Boże bowiem wywyższa człowieka, broni jego godno-
ści i wartości. 

Prośmy,  by  Chrystus,  pierwszy  Siewca Ewangelii  na 
naszej ziemi, napełniał nas przez swego Ducha Bożą mądro-
ścią,  odwagą,  gorliwością i wytrwałością w zasiewie prawdy 
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Bożej w dzisiejszym Kościele i świecie. Oby wypełniły się na 
nas słowa Pana: „Błogosławieni, którzy strzegą Słowa Boże-
go i czystym sercem je zachowują”. 

Konferencja szósta: Kapłan sługą 

Eucharystii 

1. Sakramentalny sposób działania Bożego 

Niemal wszelkie działanie Boże ma charakter znakowy. 
Bóg w historii zjawiał się, manifestował swoją obecność w 
widzialnych znakach. W przeciwnym razie człowiek nie był-
by w stanie nigdy rozpoznać Bożej obecności i Bożego dzia-
łania. 

W Starym Testamencie Bóg manifestował swoją obec-
ność: w krzaku ognistym (wobec Mojżesza); w słupie obłoku 
ognistego (wobec wybranego narodu); w Arce Przymierza. 

W Nowym Testamencie Bóg objawia się w Chrystusie. W 
Chrystusie odsłonił nam swoje oblicze. Człowieczeństwo 
Jezusa jest znakiem Bóstwa Chrystusa. W człowieku Jezusie 
Bóg objawił swoją twarz. Człowieczeństwo Jezusa jest sa-
kramentem, znakiem Jego Bóstwa. A więc można powie-
dzieć, że Chrystus jest Prasakramentem. 

Także Kościół jako całość jest sakramentem. Ma on w 
swojej strukturze dwa wymiary: widzialny – ludzki, in-
stytucjonalny oraz niewidzialny – nadprzyrodzony. 

Widzialna strona Kościoła jest sakramentem dla strony 
niewidzialnej. Za widzialnym działaniem Kościoła kryje się 
działanie zbawcze samego Boga. Kościół jako znak obecno-
ści i działania Boga tu, na ziemi, zawiera w sobie siedem 
znaków szczegółowych. Wśród nich na czoło wysuwają się 
Chrzest i Eucharystia. 

277 



Życie Kościoła ześrodkowuje się wokół liturgii, Euchary-
stii. Mówiąc o liturgii jako całości, której Eucharystia jest głów-
ną częścią, Sobór Watykański n poucza nas: „Liturgia jest 
szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocze-
śnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (par. 10). 

2. Eucharystia i jej związek z kapłaństwem 

Cała liturgia Kościoła, a szczególnie Eucharystia, ma swój 
ścisły związek z kapłaństwem. Taki jest kapłan – powiedział 
kiedyś Ojciec Święty-jaka jest jego pobożność eucharystyczna. 

W Liście do biskupów o Eucharystii Jan Paweł II pisze: 
„Kapłaństwo służebne pozostaje w najściślejszym związku 
z Eucharystią. Ona to jest główną i centralną racją bytu sa-
kramentu kapłaństwa, który definitywnie począł się w mo-
mencie ustanowienia Eucharystii i wraz z nią. Jesteśmy 
w sposób szczególny i wyjątkowy związani z Eucharystią. 
Jesteśmy niejako z Niej i dla Niej. Jesteśmy też za Nią w 
sposób szczególny odpowiedzialni. Kapłan objawia swoje 
posłannictwo najpełniej przy sprawowaniu Eucharystii”. 

A więc jesteśmy dla Eucharystii. Nikt tu nas nie zastąpi. 
W głoszeniu Słowa Bożego mogą nas do pewnego stopnia 
zastąpić osoby świeckie, świeccy katecheci, którzy mają misję 
Kościoła. W sprawowaniu Eucharystii jesteśmy niezastąpieni. 

Sprawowaniu Eucharystii grozi rutyna, bo to przecież co-
dzienna nasza czynność. Dlatego trzeba się bronić. Najlep-
szym sposobem obrony jest podejmowanie refleksji: przed 
Mszą świętą, po Mszy świętej, a więc praktykowanie przy-
gotowania, dziękczynienia. Rutyna grozi tam, gdzie nie ma 
refleksji, gdzie jest bezmyślność. Taki cel ma też ta nasza re-
fleksja rekolekcyjna nad Eucharystią. 

3. Podstawowe wymiary Eucharystii 

Msza święta stanowi podsumowanie całego dzieła życia 
Jezusa  Chrystusa.  Jest ona rzeczywistością wieloaspektową. 
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Żaden z tych aspektów nie wyklucza pozostałych. Uwydat-
nijmy te podstawowe: 

a) Eucharystia jest opowieścią 

Eucharystia w swojej pierwszej części – w liturgii Słowa – 
opowiada o historii, jaka kiedykolwiek została opowiedziana. 
Jest to opowiadanie o tym, jak Bóg dał się człowiekowi w spo-
sób tak serdeczny i cudowny zarazem. Historia ta jest najwspa-
nialszą historią o miłości wszystkich czasów. Ma ona wiele epi-
zodów i wielu bohaterów. Na jej kartach spotykamy m.in. Abra-
hama, Mojżesza, Dawida, Izajasza, Jeremia-sza, Jana Chrzciciela, 
Maryję, Apostołów, a przede wszystkim samego Jezusa, wcie-
loną miłość Ojca. O Nim liturgia nie tylko opowiada, ale On 
sam jest Tym, kto mówi w liturgii do nas, kto nas poucza, upo-
mina i wzywa do życia w posłuszeństwie Ojcu. 

b) Eucharystia jest pamiątką 

Jest żywą i dynamiczną pamiątką życia Chrystusa. Jest pa-
miątką Jego nauczania, a przede wszystkim jest pamiątką Jego 
męki, śmierci i zmartwychwstania. Przypominając te fakty w 
liturgii eucharystycznej, doświadczamy zarazem ich sakramen-
talnej obecności, ich trwania, ich zbawczego działania wśród 
nas. Gdy zatem wspominamy w liturgii Jezusa historycznego, 
gdy rozpamiętujemy podjęte dla nas i za nas Jego zbawcze czy-
ny, gdy sprawujemy je na Jego pamiątkę, jesteśmy zanurzeni w 
tę rzeczywistość. 

c) Eucharystia jest ofiarą 

Eucharystia  jest ofiarą Chrystusa i ofiarą Kościoła. Jest 
ofiarą uwielbienia,  dziękczynienia,  przeproszenia i prośby. 
Jest uobecnioną ofiarą z Ostatniej Wieczerzy i bezkrwawą ofiarą 

z Kalwarii. W tę ofiarę  wplecione  jest  także w jakiś sposób 
całe życie Chrystusa,  gdyż całe  Jego  życie  było  wy-

pełnianiem woli  Ojca,  było ustawiczną ofiarą składaną  Ojcu.  
Dlatego  ofiara  Chrystusa  zawierała  także  Jego  nauczanie, 

279 



uzdrawianie chorych, odpuszczanie grzechów, Jego powią-
zania z Maryją, z Apostołami, Jego zachwyt dla piękna przy-
rody i bolesne doświadczenia z przeciwnikami. To wszystko  
– złączone z centralnym aktem ofiarniczym męki i śmierci 
krzyżowej – staje się żywą rzeczywistością, żywym uobec-
nieniem na ołtarzu, składanym w darze Ojcu Niebieskiemu. 

W odróżnieniu od ziemskiej ofiary Chrystusa, Eucharystia 
jest także ofiarą Kościoła, ofiarą naszą. Mówimy w czwartej 
Modlitwie Eucharystycznej: „Składamy Ci, Boże, Jego Ciało 
i Krew jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata”. 
Chrystus składa ofiarę z siebie w czasie Mszy świętej, ale i my 
także w jakiś sposób składamy Chrystusa w ofierze i składamy 
także siebie samych Bogu w ofierze. I tak samo jak ziemska 
ofiara Chrystusa obejmowała wszystko w Jego życiu, tak 
i ofiara, którą składamy z siebie samych podczas Eucharystii, 
winna obejmować wszystko: nasze przyjaźnie, miłość wza-
jemną, służbę drugim, cierpliwe znoszenie bólu fizycznego, 
zawodów, niepowodzeń, nieporozumień; udręki ducha, niepo-
koje, spacer brzegiem morza, górskie wędrówki, radość świecą-
cego słońca, radość z uwolnienia od grzechów, radość tworzenia 
– a nade wszystko: naszą ustawiczną gotowość na pełnienie woli 
Bożej. To wszystko jest nam dane wplatać w ofiarę zbawczą 
Syna Bożego i łączyć nasze akty kultyczne z aktami kultycznymi 
Chrystusa. Dlatego też nasza obecność na Mszy świętej jest 
szczególnym wyróżnieniem i przywilejem. Nasze modły wkła-
dane w usta Chrystusa, nasze duchowe ofiary łączone z ofiarą 
Chrystusa, nasze współofiarowywanie się z Nim, z racji Jego 
aktu kultycznego uzyskują nową egzystencjalną wartość. 

d) Eucharystia jest ucztą 

Eucharystia jest nie tylko opowiadaniem, nie tylko pa-
miątką i ofiarą, ale jest także posiłkiem, pokarmem, ucztą. 
Chrystus oddaje się nam w pokarmie swojego Ciała i Krwi: 
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest 
prawdziwym napojem” (J 6, 55). Ten pokarm daje nowe ży-
cie i trwanie w Chrystusie: „Kto spożywa moje ciało... trwa 
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we Mnie, a Ja w nim... Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze 
Mnie” (J 6, 56-57). W Eucharystii otrzymujemy więc Chleb. Po 
ten Chleb nie trzeba stać w długich kolejkach. Za ten Chleb 
nie trzeba płacić. Na ten Chleb nie zasługujemy. Ten Chleb jest 
nam dawany z miłości. Jest dawany po to, abyśmy mieli w sobie 
nowe życie. Jest dawany po to, abyśmy trwali w Chrystusie i 
tak jak On – byli wiernymi Bogu, aż do końca, a więc, abyśmy 
nie ustali w drodze ku dobremu. Jest dawany po to, abyśmy w 
chwili śmierci dla tego ziemskiego świata narodzić się do życia 
w nowym świecie niebieskim. „Kto spożywa ten Chleb, będzie 
żył na wieki” (J 6, 58b). 

e) Eucharystia jest żywą obecnością 

W Eucharystii jest obecny prawdziwie, realnie i substan-
cjalnie Jezus Chrystus. Jest obecny w swoim Bóstwie i czło-
wieczeństwie. Dlatego adorujemy święte postacie euchary-
styczne nie tylko w czasie sprawowania Mszy świętej, ale także 
poza nią. Wystawiamy Najświętszy Sakrament do adoracji, urzą-
dzamy procesje eucharystyczne. Adorujemy Chrystusa prywatnie 
i publicznie w kościołach i kaplicach, w których przechowuje się 
Najświętszy Sakrament. 

Oto lekko tylko dotknięta, przez małą szczelinę ujrzana, nie-
ogarniona i niezgłębiona do końca tajemnica Eucharystii – nasz 
najcenniejszy skarb na ziemi, nasza moc i siła, nasze ocalenie 
przed śmiercią wieczną. 

4. Rola Eucharystii w życiu Kościoła 

Kościół Chrystusowy – lud Boży Nowego Przymierza, był 
zawsze wrośnięty w tę świętą rzeczywistość, której na imię 
Eucharystia. Nie zapomniał nigdy i nie zapomni o poleceniu Pa-
na: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19b). 

Przez  sprawowanie  Eucharystii  Kościół uobecnia Chry-
stusa w różnych miejscach geograficznych, Kościół uwielo-
krotnia  i  aktualizuje  obecność  Chrystusa. Sprawia, że Chry-
stus  jest obecny  w  różnych  miejscach  geograficznych i  w  róż- 
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nym czasie historii. Dlatego Jezus powiedział: „Lepiej będzie 
dla was, żebym odszedł” (...). 

Przez sprawowanie Eucharystii Kościół przez wieki wy-
sławiał Boga w Trójcy Jedynego. W niej zanosił Bogu nie-
ustannie dziękczynienie za dar stworzenia i odkupienia. Z 
niej czerpał siły do zwyciężania zła dobrem, do przebaczania, do 
służby braciom, do cierpienia, do szerzenia na ziemi Królestwa 
Bożego. Kościół karmił Eucharystią swoje dzieci w ich dążeniu 
do świętości i celebrował ją zarówno w chwilach spokojnych, jak 
i w czasach burz i gromów. 

Oto wspomnienie ks. Stanisława Tworkowskiego, kape-
lana AK i uczestnika powstania warszawskiego, długoletnie-
go proboszcza w Milanówku, o Mszy świętej sprawowanej 
wśród świstu kuł i wybuchających bomb i granatów, w uro-
czystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 1944 roku 
w czasie powstania warszawskiego: „We Mszy św. wspo-
mniałem imiona dwojga małżonków zmarłych przed kilkoma 
dniami. Przyniesiono ich do szpitala z ulicy. Byli śmiertelnie 
poparzeni na skutek wybuchu miny. Mieli wypalone oczy, a 
ich twarze, piersi i ręce były czarne jak heban. Celowo od-
dzieliliśmy ich od siebie. Codziennie zanosiłem im Komunię 
świętą. Tragiczny los i cierpienie znosili spokojnie, bez na-
rzekań. Wzruszyła mnie ich miłość. Żadne nie myślało o so-
bie, przejęte i zatroskane stanem zdrowia drugiego.  Pełniłem 
smutną rolę łącznika,  pocieszając jedno i drugie  według  
poleceń:  «Tylko  niech  ksiądz  kapelan nie mówi mojej żo-
nie, że bardzo cierpię i duszę się. Proszę ją pocieszać, iż czuję 
się nie najgorzej.  Błagam  księdza,  róbcie, co możecie, aby 
ją uratować». Podobnie mówiła żona: «Proszę księdza,  jak  
tylko  umie,  niech ksiądz  kapelan  podtrzymuje   na duchu 
mojego męża... Bardzo go kocham, to szlachetny i dobry 
człowiek. Niech ksiądz poprosi panią doktor, tę, która do 
mnie  przychodzi... Nie  wiem, jak wygląda, bo nie widzę. 
Ale  jest troskliwa, niech ona też pamięta o moim mężu» 
Kiedy  po  trzech  dniach męczarni  biedak umarł,  powie-
działem   jego  żonie   prawdę:   «Mężowi  drogiej   pani   jest 
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dobrze. Wcale nie cierpi. Proszę się o niego nie martwić». Tego 
samego dnia wieczorem i ona już nie cierpiała” (Ks. S. Twor-
kowski, Powstańcza ofiara, „Chrześcijanin w świecie” 16 
(l984), nr 8-9, s. 222). 

Rozbraja nas w tym wspomnieniu postawa małżonków. Z 
pewnością mogli tyle wycierpieć i okazywać tyle zatroskania 
jedno o drugie dzięki mocy, którą czerpali z Eucharystii. 

5. Uwagi praktyczne 

Na zakończenie sformułujmy kilka praktycznych wskazań: 
– Kochajmy liturgię. Dbajmy, aby była piękna, dostojna, 

sprawowana zawsze z namaszczeniem i bez pośpiechu, bez 
zdenerwowania. Ludzie mówią: gdzie się człowiek spieszy, tam 
się diabeł cieszy. W liturgii dobrze sprawowanej uczestnicy 
doświadczają, że dzieje się na niej coś bardzo ważnego. Przy-
kładem takiej celebracji może być liturgia sprawowana przez 
Jana Pawła II. Papież sprawując Eucharystię, robi wrażenie, jak-
by to była jego jedyna czynność, jakby nie czekały go już inne 
obowiązki. Jest duchowo zanurzony w te czynności, które speł-
nia. 

– Włączajmy w czynne sprawowanie liturgii ludzi świec-
kich: ministrantów, lektorów, kantorów, schole, chóry. Li-
turgia jest akcją wspólną- całego ludu Bożego. Wszyscy je-
steśmy na niej aktorami. Na widowni jest tylko Bóg, który 
patrzy w nasze serca i widzi, z jakim nastawieniem sprawu-
jemy święte obrzędy. Zabiegajmy przeto o większe zaanga-
żowanie wiernych w czynne uczestnictwo w liturgii. 

– Dbajmy o wysoki poziom śpiewu liturgicznego. Jeste-
śmy świadkami zamierania śpiewu. Mamy dziś sporo kon-
sumentów śpiewu, natomiast mniej jest chętnych do śpiewa-
nia. Wspólny dobry śpiew ogromnie łączy ludzi i jest wyra-
zem  wewnętrznej  radości  i dobroci.  Można  przypomnieć 
tu słowa Goethego: Gdzie słyszysz śpiew,  tam wstąp, tam lu- 
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dzie dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie 
śpiewają”. 

– Dbajmy o należyte przygotowanie przed i dziękczynienie 
po Mszy świętej. Praktyka taka chroni skutecznie przed rutyną 
i bezmyślnością. 

– Nie sprawujmy Eucharystii nigdy w grzechu ciężkim, 
skłóceni z kapłanami czy świeckimi ludźmi. Warunkiem 
dobrego sprawowania liturgii jest bowiem jedność z braćmi. 
Przypomnijmy  słowa  Chrystusa:   „Gdy  przynosisz  dar 
swój przed ołtarz, a przypomnisz sobie, że twój brat ma coś 
przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź naj-
pierw pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i ofiaruj dar 
swój”. 

– Zwracajmy uwagę na prywatną adorację Najświętszego Sa-
kramentu, na nasz osobisty kontakt z Chrystusem w kościele, 
gdy nas nikt nie widzi. Niech nasze zachowanie w świątyni 
będzie zawsze pełne namaszczenia i rozmodlenia. 

Pochylmy teraz przed Panem nasze głowy w kornej mo-
dlitwie o łaskę dobrego sprawowania świętych obrzędów li-
turgicznych. Niech Duch Boży wypełni nasze serca i odnowi 
naszą gorliwość w służbie Pańskim ołtarzom. 

Konferencja siódma: Nawracanie się 
i pokuta w życiu kapłana 

1. Nawracanie się kapłana 

Kapłan jako człowiek powołany przez Chrystusa, by prze-

dłużać Jego misję nauczania, uświęcania i służenia, pozostaje 
ciągle człowiekiem zranionym grzechem pierworodnym. 
Dlatego wszystko to, co spełnia, ma znamię słabości, niedo-
skonałości. 
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Odpowiedź kapłana na miłość Chrystusa bywa ograniczona; 
świadectwo składane o Chrystusie staje się czasem mało czytel-
ne. 

Dlatego kapłan, jak każdy chrześcijanin, potrzebuje ciągłego 
nawracania się. Wszystkie wezwania Boga do nawracania się 
dotyczą w pierwszej kolejności każdego kapłana. 

Kapłańskie nawracanie się można usytuować w dwóch sek-
torach. Sektor pierwszy to powracanie do pierwotnej gorliwości, 
powracanie do najgorliwszych lat jego kapłańskiej służby. 

W Księdze Apokalipsy czytamy słowa: „Ty masz wy-
trwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego – niezmor-
dowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pier-
wotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i 
pierwsze czyny podejmij” (Ap 2, 3-5). 

Trzeba nam powracać do pierwotnej gorliwości: do gor-
liwości w modlitwie, w lekturze i rozważaniu Pisma Świętego, w 
głoszeniu Słowa Bożego; gorliwości w działaniu na rzecz ubo-
gich i biednych. 

Nasze kapłańskie nawracanie się to powrót do pierwotnej gor-
liwości, to większe zaangażowanie się w czynienie dobra, szcze-
gólnie w dzieło miłosierdzia, to angażowanie się w życie modli-
twy. Proces nawracania się, powracanie do pierwotnej gorliwo-
ści, powinny nam nieustannie towarzyszyć, szczególnie w pierw-
szych latach naszego kapłaństwa. 

W ostatnich tygodniach i dniach swego życia ks. prof. Euge-
niusz Tomaszewski, przebywając w klinice wrocławskiej, wy-
powiadał do odwiedzających go księży bardzo głębokie słowa. 
Pewnego dnia powiedział: „Księża, módlcie się za mnie. Módlcie 
się, póki jesteście młodzi i zdrowi, bo jak wam zabraknie sił i zdro-
wia, to wtedy coraz trudniej się modlić”. 

Drugi sektor naszego nawracania się w kapłaństwie to 
zwalczanie złych nawyków, przyzwyczajeń, zachowań, grze-
chów. Każdy z nas ma jakieś swoje słabości, najczęściej po-
pełniane grzechy. Nie wolno się do grzechu nigdy przyzwy-
czaić. Nie wolno mówić, że z grzechem jest nam dobrze. 
Nawet  najmniejsze,  błahe zło,  winno  być  usuwane z życia, 
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a co dopiero to zło, które przybiera miano grzechu śmiertel-
nego. Stąd też Jan Paweł II w swoim Liście do kapłanów na 
Wielki Czwartek 1979 r. pisał m.in.: „Nawracać się to znaczy 
stale «wyliczać się» wobec Pana naszych serc z naszej służ-
by, z naszej gorliwości, z naszej wierności. A także z naszych 
zaniedbań, grzechów, małoduszności, braku wiary i nadziei, z 
myślenia «po ludzku» tylko, a nie «po Bożemu»„. 

Do nawracania się wzywa nas Bóg tekstami Pisma Świętego: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk l, 15); „Jeśli się 
nie nawrócicie wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3, 5). 

Motyw nawrócenia pojawia się bardzo wyraźnie w Listach 
św. Pawła: „W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z 
Bogiem...”. 

„Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsu-
ciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w 
waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stwo-
rzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świę-
tości” (Ef 4, 22-24). 

W Liście do Rzymian Apostoł przedstawia obraz we-
wnętrznej walki między ciałem i duszą: „Ci bowiem, którzy 
żyj ą według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; zaś ci, któ-
rzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność 
bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do 
życia i pokoju” (Rz 8, 5-6). 

Tę samą myśl rozwija autor w Liście do Galatów: „Ciało 
bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego in-
nego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 
czynicie tego, co chcecie” (Ga 5, 17). 

Wnętrze człowieka jest zatem miejscem walki między do-
brem i złem, między „królestwem” ciała i „ królestwem” ducha. 

2. Sakrament Pokuty w życiu kapłana 

W Kościele polskim, a także w innych Kościołach lokal-
nych, Sakrament Pokuty jest – po Eucharystii – drugim sa-
kramentem najczęściej  sprawowanym  przez  kapłanów. Dla- 
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tego trzeba też czynić go przedmiotem częstej refleksji, aby 
uniknąć rutyny, formalizmu. 

W refleksji nad tym sakramentem w życiu kapłana trzeba 
ujrzeć tego ostatniego w podwójnej roli: w roli szafarza 
(spowiednika) i w roli penitenta. 

a) Kapłan jako szafarz Sakramentu Pojednania 

Chrystus po swoim zmartwychwstaniu udzielił Apostołom 
daru Ducha Świętego i zobowiązał ich do odpuszczania grze-
chów: „Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” 
(J 20, 22-23). Zobowiązanie to jest bardzo czytelne. By moż-
na było wiedzieć, jakie grzechy są odpuszczane, trzeba 
przyjmować wyznanie tych grzechów, czyli trzeba – jak to 
mówimy – spowiadać, słuchać spowiedzi. 

Mówiąc o szafarstwie tego sakramentu, zwróćmy uwagę 
na dwa postulały: aby przebywać regularnie w konfesjonale i 
aby być tam dla wiernych miłosiernym i sprawiedliwym oj-
cem i sędzią. 
10 Wierna służba w konfesjonale 

Papież Paweł VI w Bazylice na Lateranie, gdy otwierał 
Rok Święty dla diecezji rzymskiej, wygłosił przemówienie. 
W pewnej chwili odłożył tekst, który czytał, i z wielkim bó-
lem wołał: „Księża, proszę was, aby ludzie nie szukali was 
daremnie w konfesjonałach” (Ks. S. Witek, Duszpasterstwo 
w konfesjonale, Poznań 1988, s. 5). 

Kard. Henryk Gulbinowicz mówił kiedyś do neoprezbiterów 
w czasie Dnia Skupienia w Metropolitalnym Wyższym Semina-
rium Duchownym we Wrocławiu o proboszczu, który odprawiał 
Mszę świętą pogrzebową. Widząc ludzi ustawionych przy kon-
fesjonale, posłał ministranta do drugiego księdza, który był na 
plebanii. Ten oznajmił, że ma dzień wolny, myje samochód i za-
raz wyjeżdża. Proboszcz przed Komunią świętą przerwał Mszę 
świętą i usiadł do konfesjonału. Wyspowiadał chętnych ludzi. 
Wrócił do ołtarza, udzielił Komunii św. i dokończył Mszę. 
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Na szczęście są także doświadczenia pozytywne, gdy idzie 
o kapłańską służbę w konfesjonale. 

W 1988 roku „Nowe Życie” zamieściło wypowiedź Zofii 
Reklewskiej-Braun pt. List z Ameryki. Jest to spojrzenie na 
Kościół w Polsce zza oceanu. Oto jej słowa: „Kościele Pol-
ski, tęsknię do Ciebie! Już blisko dwa lata jestem tu, na tym 
kontynencie, w najbogatszym pewnie kraju świata, i do-
świadczam różnego rodzaju tęsknot... Tęsknię do księdza 
siedzącego z brewiarzem w konfesjonale. Może być i bez 
brewiarza. Może być przysypiający ze zmęczenia i nudów, 
może z przemarznięcia w źle ogrzewanym kościele. Tak, ale 
jest! Jest i siedzi w konfesjonale i czeka na mnie!... 

Jak przedmiot drogocennej wartości noszę w sobie teraz 
wspomnienie oblężonych konfesjonałów w Wielkim Poście, 
przed Bożym Narodzeniem czy zwykłym pierwszym piątkiem... 

Tęsknię do zwykłych, tradycyjnych strojów duchownych 
na polskiej ulicy. Do Mszy św. w polskim kościele, gdzie 
rząd małych czy dużych ministrantów, może lektorów, otacza 
księdza....”. 

2 marca 1988 roku zmarł w Krakowie bp pomocniczy Jan 
Pietraszko, kaznodzieja, pisarz, spowiednik. Napisał o nim 
pięknie ks. Adam Boniecki, który był przez pewien czas wi-
kariuszem w kościele św. Anny, gdzie bp Pietraszko był pro-
boszczem. Złożył o swoim proboszczu takie oto świadectwo: 

„Znał się na sprawach ludzkich i na ludziach. Może nauczył 
się tego w konfesjonale, którego pilnował z niespotykaną skru-
pulatnością. Przez wszystkie lata, które przeżyłem u św. Anny, 
widziałem go tam rano z książką do rozmyślań, po południu w 
pustym o tej porze kościele – z brewiarzem. Zawsze. 

Wśród skąpych wskazówek, jakich przed 24 laty udzielał 
mi, początkującemu wówczas duszpasterzowi akademickie-
mu, było to właśnie, żeby być, żeby widzieli, że jesteś, żeby 
widzieli, że zawsze mogą cię znaleźć” (Ks. A. Boniecki, Bi-
skup Jan, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 11). 

W parafii w Leżajsku zmarł 23 marca 1996 roku ks. Józef 
Wójcik. W pamięci parafian pozostał jako kapłan, który słu- 
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żył gorliwie w konfesjonale. Zawsze można było na niego 
liczyć. Długie godziny spędzał w konfesjonale. 

W Sokołowie Małopolskim, w tamtejszym kościele para-
fialnym pierwsza Msza święta jest odprawiana codziennie o 
godz. 6:15. Jeden ksiądz jest przy ołtarzu, a dwóch dyżuruje 
w konfesjonałach, chociaż o tej porze dnia nie ma zbyt wielu 
penitentów. Są inne kościoły w niektórych diecezjach, w któ-
rych zawsze w godzinach nabożeństw można się wyspowia-
dać. Kapłani oczekują na penitentów. Odprawiają rozmyśla-
nie, modlą się Liturgią Godzin, podejmują lekturę duchową. 

Budujemy się takimi doświadczeniami. Warto takie wzory 
naśladować. Czyż nie trzeba nam, bracia powracać do gorli-
wej służby w konfesjonale. Warto przestrzegać starej zasady: 
„do ołtarza idziemy przez konfesjonał”.  
20 Bycie dla penitentów miłosiernym i sprawiedliwym sędzią 

W czasie służby w konfesjonale winien nam stawać przed 
oczyma ojciec z przypowieści ewangelicznej. Gdy wrócił do 
zagrody ojcowskiej marnotrawny syn, ojciec nie chwycił za 
kij. Rozłożył ręce, wziął syna w objęcia i ucałował. Co wię-
cej, kazał wyprawić ucztę i wezwał wszystkich do radości 
(por. Łk 15, 11-32). 

Dawajmy ludziom krótkie pouczenia, także kapłanom. 
Bądźmy miłosierni, cierpliwi, ale nie pobłażliwi. Niekiedy 
mogą nas drażnić ludzkie zapatrywania, niedouczenia, skraj-
ne postawy wobec Boga i Kościoła. Powinniśmy bardzo czę-
sto prosić Ducha Świętego o łaskę cierpliwości, mądrości i 
roztropności. Nigdy nie wiemy, kiedy Bóg zechce okazać 
łaskę człowiekowi. 

b) Kapłan w roli penitenta. 

Kapłan potrzebuje miłosierdzia Bożego bardziej niż inni 
ludzie, gdyż ociera się o rzeczywistość, do której czasem nie 
dorasta. Do niego odnoszą się w pierwszym rzędzie słowa 
Apostoła narodów: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczy-
niach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a 
nie z nas” (2 Kor 4, 7). 
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Jesteśmy więc naczyniem glinianym. W naszej kapłańskiej 
posłudze potrzebujemy zawsze Bożego miłosierdzia. 

Są księża, którzy przestają się spowiadać. To zwykle pro-
wadzi do tragedii. Póki kapłan się spowiada, każda – nawet 
najtrudniejsza – sprawa jest do wygrania. Jeśli przestaje się 
spowiadać, wstępuje na drogę bardzo niebezpieczną. Do 
grzechu można się w jakimś stopniu przyzwyczaić, nawet do 
ciężkiego, ale sprawia się wtedy Bogu, Kościołowi, a także 
samemu sobie, wielką krzywdę. 

Mówiąc o spowiedzi kapłanów, trzeba także wspomnieć o 
warunkach, w jakich spowiadają się księża. Niekiedy są one 
nieodpowiednie. Bywają spowiedzi np. przy piciu kawy czy 
herbaty, bez głębszego przygotowania i dziękczynienia. Są to 
jakby spowiedzi „z marszu”. Warto spojrzeć na sytuacje, w 
jakich przyjmujemy Boże Miłosierdzie, i dokonać korekty, 
jeśli okoliczności te są niestosowne. 

Jeśli od naszych penitentów wymagamy wiele w dziedzi-
nie godnego przystępowania do Sakramentu Pokuty, to i sami 
w tej dziedzinie bądźmy względem siebie wymagający. 

Za przyczyną św. Jana, proboszcza z Ars, i innych świę-
tych spowiedników wypraszajmy sobie łaskę gorliwej służby 
w konfesjonale i łaskę szczerej, dobrej spowiedzi dla nas sa-
mych na całe kapłańskie życie. 

Konferencja ósma: Kapłan sługą 

człowieka na wzór Chrystusa 

1. Chrystus sługą Boga i ludzi 

W ostatnich czasach mówi się coraz częściej o postawie słu-
żebnej w Kościele – także o postawie służebnej kapłana.        
Na  służebny rys kapłaństwa zwraca bardzo wyraźnie  uwagę 
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Ojciec Święty Jan Paweł II. Wypowiedzi na ten temat znaj-
dziemy przede wszystkim w jego Listach do kapłanów, pisanych 
co roku z okazji Wielkiego Czwartku, a także w adhor-tacji apo-
stolskiej Pastor es dobo vobis. Także przy innych okazjach do-
tyka Piotr naszych czasów tego ważnego tematu. W homilii wy-
głoszonej do kapłanów z okazji Jubileuszowego Roku Odkupienia, 
23 lutego 1984 roku, mówił np.: „Służebne jest nasze kapłaństwo... 
Wielką i podstawową służbę względem każdego człowieka kryje w 
sobie, drodzy Bracia, to nasze powołanie! Tej służby nikt za nas nie 
może spełnić... 

Służyć – to znaczy podnosić człowieka od samych podstaw 
jego człowieczeństwa, w samym najgłębszym rdzeniu jego god-
ności”. 

Jesteśmy zatem sługami: sługami Ewangelii, sługami sa-
kramentów świętych, a w szczególności – sługami człowieka, 
sługami wspólnot parafialnych czy jakichś innych wspólnot reli-
gijnych. Cała nasza posługa apostolska jest posługą człowieko-
wi, jest adresowana do człowieka. W tym posługiwaniu mamy 
się upodobnić do naszego Mistrza. On pierwszy nazwał się sługą 
człowieka, sługą nas wszystkich: „A Jezus przywołał ich do sie-
bie i rzekł: «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 słu-
gą. A kto by chciał być pierwszy 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 wie-lu»„ (Mt 20,25-28). 

Chrystus służył wszystkim i oddał za nas swoje życie. Ży-
cie  Jego było dla Ojca i dla nas. Stąd też życie Chrystusa na-
zywa się w dzisiejszej teologii „proegzystencją”, a więc „ży-
ciem dla”. Chrystus wypełniał w całym swoim ziemskim życiu 
wolę Ojca. Często o tym mówił. Także prezentował się jako 
sługa ludzi.  Służył  ludziom swoim  nauczaniem i  oka-
zywaniem  dobroci  potrzebującym.  Stąd  też  Apostoł  Paweł  
mógł  o  Nim  napisać: „On,  istniejąc  w  postaci  Bożej, nie sko- 
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rzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogo-
łocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 6-7). 

2. Kapłan sługą człowieka 

Całe nasze kapłańskie życie – według życzenia naszego 
Mistrza – ma być służbą. Mamy być sługami człowieka – na 
wzór Chrystusa – w każdym czasie, w każdej sytuacji, we 
wszystkich bezpośrednich i pośrednich kontaktach. Ludzie 
przychodzący do nas pragną jakby dotknąć samego Chrystu-
sa, pragną doświadczyć Jego dobroci, Jego wyrozumiałości, 
Jego cierpliwości, Jego wrażliwości, Jego delikatności. 

Dzisiaj szczególnie szukają schronienia u nas, gdy są nie-
jednokrotnie poniżani, deptani, okłamywani w różnych urzę-
dach, na ulicach. 

Wielką ranę zadały człowiekowi systemy totalitarne. Sto-
sowały one na każdym kroku pogardę dla człowieka. Czło-
wiek stał się przedmiotem wzgardy i poniżenia. Tak funk-
cjonowały np. niektóre urzędy: gminne, miejskie, biura pasz-
portowe, urzędy celne. Były to często miejsca poniżania i 
upokarzania człowieka. 

Owe niecne praktyki tak się zadomowiły, że jeszcze funk-
cjonują w wielu środowiskach naszego życia społecznego i 
politycznego. 

Niestety, trzeba ze smutkiem stwierdzić, że pewne nie-
właściwe postawy przeniknęły i nadal przenikają na teren życia 
Kościoła. Ludzie niekiedy żalą się na swoich kapłanów. Nie 
mówię w tej chwili o żalach, pretensjach zgłaszanych przez 
wrogów Kościoła, gdyż ich zarzuty są często tendencyjne. 
Mówimy tu o żalach dobrych katolików. Zarzuca się np. nie-
którym księżom brak wrażliwości, delikatności, gruboskór-
ność, nerwowość, chytrość, pazerność, cynizm, krytykanctwo. 
Ludzie czasem odchodzą od Kościoła nie przez lekturę Feuer-
bacha, Marksa, ale częściej po spotkaniu złego księdza. 

Drodzy bracia! Uważajmy na siebie. Miejmy szacunek, 
miejmy czas dla każdego człowieka. Podejmujmy uprzejmie 
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i gościnnie nie tylko dyrektorów, urocze dziewczęta, miłe 
panie czy ludzi nauki, nauczycieli. Czasem księża szukają i 
chodzą za owieczkami już dawno znalezionymi. Spędzają 
wiele czasu w wybranych rodzinach. Niekiedy całe wieczory 
przesiadują. Czynią to często młodzi księża. 

Miejmy czas także dla ludzi chorych, opuszczonych, na-
trętnych. Tak przecież czynił nasz Mistrz! Odszukujmy zatem 
tych, którzy się naprawdę zagubili, którzy potrzebują pomocy 
i o tę pomoc proszą. Przygarniajmy do siebie i doceniajmy 
ludzi prostych. 

W styczniu 1972 roku odbył się w Chrzanowie pogrzeb 
ks. proboszcza Michała Potaczały. Kapłan ten miał ciekawą 
drogę życia. W czasie okupacji był bardzo mocno zaangażo-
wany w pracę konspiracyjną i charytatywną. Wielokrotnie 
cudem uchodził z życiem. Po wojnie został proboszczem w 
Chrzanowie-Rospontowej. Swoją wielką dobrocią i bez-
interesownością podbił serca wielu parafian. W czasie po-
grzebu przedstawiciel parafii w przemówieniu pożegnalnym 
wspomniał, jak to proboszcz taczkami przywoził w zimie 
chorej babci węgiel, jak pomagał bezinteresownie tym, któ-
rym było ciężko. Ów rys bezinteresownej służby ks. pro-
boszcza człowiekowi został także uwydatniony w innych 
przemówieniach pogrzebowych. Zatem ludzi „chwyta za ser-
ce” nie tyle elegancja w słowie, uzdolnienia organizacyjne, 
budowlano-remontowe, co bezinteresowne poświęcanie się 
dla człowieka w potrzebie. 

3. Troska o ludzi ubogich i prostych 

Kościół w historii dość często trzymał z ludźmi bogatymi i 

na tym zawsze przegrywał. Popatrzmy, jak to było w ostat-

nim czasie w Polsce. Przed drugą wojną światową Kościół 
nie miał za sobą u nas ani robotników, ani chłopów. Miał je-
dynie za sobą część panów, klasę posiadającą. Dzisiaj Ko-
ściół w naszym kraju ma za sobą robotników, chłopów i in-
teligencję – prawie  wszystkich.  Jest  to  wielki dar  Kościoła 
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– dar Boży – na pewno po części wypracowany przez na-
szych znakomitych pasterzy i starsze pokolenie kapłanów. 

W roku 1947 odbył się uroczysty ingres bp Stefana Wy-
szyńskiego do Katedry lubelskiej. Przeszedł wówczas wielki 
pochód z gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do 
Katedry. Rzeczywiście – jak mówią jeszcze dziś żyjący 
świadkowie – była to imponująca procesja. W czasie obiadu 
młody biskup Stefan Wyszyński powiedział do księży: „Wi-
dzieliście, bracia, te rzesze ludzi. Póki lud będzie przy nas, to 
będziemy zwyciężać”. 

Ceńmy sobie ten dar. Bądźmy dla tego ludu dobrymi ka-
płanami. Ten lud nas broni! Broni naszych spraw. Ten lud nas 
utrzymuje, ten lud nas karmi i wspomaga na różny sposób. 
Ten lud będzie nas bronił, gdy zajdzie potrzeba. 

W Poroninie po wojnie do górali przyjechał pan kontrakta-
tor. Chłopi – górale chętnie w tym czasie podejmowali kon-
traktację, bo otrzymywali węgiel, nawozy. Pan kontraktator 
wygłosił do górali przemówienie i tak je mniej więcej zakoń-
czył: „Tylko praca solidna prowadzi do dobrobytu. Dlatego 
praca ma się liczyć, a nie pacierz!” To ostatnie słowo poruszy-
ło górali. Co on tu będzie czepiał się pacierza – pomyślało 
wielu. Wszystko mógł nam powiedzieć, ale co mu przeszkadza 
nasz pacierz? O nie! Pan kontraktator zapytał, czy może ktoś 
chciałby zabrać głos. Zgłosił się dawny wójt z Poronina. Kon-
traktator pomyślał: Co on tu może powiedzieć. Nie wiedział, 
że ów wójt przed wojną jeździł do Warszawy i tam przemawiał 
przed Piłsudskim. I tak zaczął. „Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus”. Pan kontraktator zadrżał. Góral zwrócił się do 
krzyża i tak powiedział. „Panie Jezu – pozwól, że Cię teraz 
zastąpię”. Odwrócił się i pana kontraktatora uderzył w twarz, 
aż ten gwiazdy zobaczył. „Coś ty tu o pacierzu powiedział. To 
nawet Lenin, jak się tu ukrywał, to nie miał nic przeciwko pa-
cierzowi. O pacierzu nieźle się wyrażał”. 

Drodzy bracia! Jest to trochę zabawna historia, ale po-
dobno prawdziwa. Ilustruje ona przywiązanie naszego pro-
stego ludu do wartości chrześcijańskich. 
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4. Służyć drugim poprzez drugich 

Skuteczna służba kapłana człowiekowi w potrzebie nie 
może się dziś urzeczywistniać bez współpracowników. Nale-
ży do niej wciągać wiernych poprzez tworzenie odpowied-
nich struktur. Taką szczególną strukturę w tym sektorze na-
szej służby mogą stanowić zespoły charytatywne. Są wspól-
noty parafialne, w których ten sektor duszpasterstwa funk-
cjonuje znakomicie i przynosi bardzo pozytywne, ewange-
liczne owoce. Znane są np. we Wrocławiu w kilku parafiach 
czy też domach zakonnych kuchnie dla ubogich. Ileż one 
czynią dobrego. Oczywiście, niekiedy korzystają z ich po-
mocy ci, którzy nie cierpią wielkiej nędzy. Przychodzą może 
dlatego, bo tam dają, i to za darmo. Jednakże dla wielu jest to 
naprawdę pomoc jedyna i ostateczna. 

Naród nie zapomni Kościołowi tej posługi. Dlatego dzieła 
tego typu są godne poparcia. 

Warto w tym miejscu wymienić nazwisko ks. Jerzego 
Marszałkowicza, długoletniego furtianina i bibliotekarza we 
Wrocławskim Seminarium Duchownym. To do niego garnęli 
się ubodzy, gdy jeszcze pełnił służbę furtianina w Semina-
rium. Po jakimś czasie ów szlachetny człowiek doszedł do 
wniosku, że powinien jeszcze bardziej poświęcić się potrze-
bującym, bezdomnym, zrujnowanym przez życie ludziom. 
Zostawił zatem pracę w Seminarium, by poświęcić się cał-
kowicie pracy w schronisku dla bezdomnych. Do dziś służy 
im, pomny na słowa Chrystusa: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 

Praca charytatywna stanowiła zawsze szczególną formę 
służby człowiekowi w ramach duszpasterstwa parafialnego, 
w ramach pracy kapłana jako sługi człowieka. Uważajmy ją 
zatem za ważny odcinek naszego kapłańskiego posługiwania. 

Niech ogarnie nas na wskroś, drodzy bracia, idea służby 
Bogu i człowiekowi – na wzór Chrystusa. Powtórzmy na za-
kończenie Jego słowa: „Wiecie, że władcy narodów uciskają 
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je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. 
Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech bę-
dzie 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). 

Konferencja dziewiąta: Ewangeliczne 

ubóstwo 

1. Chciwość i jej skutki 

Ubóstwo nie było i nie jest popularne w szerokich kręgach 
ludzi. Dlaczego? Człowiek z natury jest chciwcem, jest na-
stawiony na posiadanie, na to, aby mieć. Tendencja do po-
siadania ujawnia się już u małych dzieci. Dziecko, gdy 
otrzyma coś od rodziców, niechętnie się podzieli z bratem czy 
siostrą. Zagarnie wszystko dla siebie. Woli brać, zagarniać, 
aniżeli dawać, dzielić się. Jeśli ta — wpisana od urodzenia – 
chciwość, egoistyczna zachłanność, nie jest pilnowana, nie 
jest leczona, później może przybrać wielkie rozmiary i może 
stać się powodem nieszczęścia człowieka. 

Chciwość nie leczona, nie trzymana w ryzach, prowadzi 
do opłakanych konsekwencji. Ileż to ludzi w pogoni za bo-
gactwem, za majętnością, za pieniądzem popełniło zło w 
dziejach. Za pieniądze, za 30 srebrników wydał Judasz na 
śmierć Syna Bożego. Za pieniądze żołnierze żydowscy roz-
powiadali, że Chrystus nie zmartwychwstał. Za pieniądze 
strzelał człowiek do Ojca Świętego na Placu św. Piotra w 
Rzymie. Za wielkie pieniądze w czasach stalinowskich szpic-
lowano i dręczono ludzi. 

Za  pieniądze  szerzono  i  szerzy się niewiarę, prowadzi się 
walkę z Bogiem i Kościołem.  W  czasach  systemów  totalitar- 
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nych brakowało pieniędzy na budowę szpitali, szkół, ośrod-
ków zdrowia, dróg, mieszkań. Musiały być jednak pieniądze 
na szerzenie ideologii ateistycznej. Musiały być pieniądze na 
służbę bezpieczeństwa, na szpiclów, donosicieli. 

Z powodu pieniędzy, dla pieniędzy popełniono w historii 
tyle zbrodni. I dzisiaj bywa tak, że dla zdobycia nawet nie-
wielkiej sumy pieniędzy nawet morduje się drugiego czło-
wieka. Mamy na to wiele przykładów. 

Środki społecznego przekazu: telewizja, radio, prasa do-
starczają nam wiele bulwersujących, mrożących krew w ży-
łach informacji o napadach i morderstwach na tle rabunko-
wym. Świat cierpi z powodu kultu pieniądza i przemocy. 

2. Chrystus proponuje ubóstwo 

W świat zapatrzony w materię, nastawiony na gromadze-
nie mienia doczesnego, wszedł Syn Boży – odwieczny 
Mieszkaniec nieba. Stanął i powiedział pewnego dnia do lu-
dzi rozpychających się za mieniem doczesnym: „Starajcie się 
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33); „Zaprawdę, po-
wiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa nie-
bieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłą-
dowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do kró-
lestwa niebieskiego” (Mt 19, 23-24); „Sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem 
przyjdź i chodź za Mną” (Łk 18, 22); „Nie noście z sobą trzo-
sa ani torby, ani sandałów” (Łk 10, 4); „Uważajcie i strzeżcie 
się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we 
wszystko, życie jego nie zależy od jego mienia... Głupcze, 
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 
przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem” 
(Łk 12, 15, 20-21). 

Chrystus ludzkim zapędom ku bogactwu doczesnemu 
przeciwstawił  inny  świat,  świat  wartości  duchowych; prze- 
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ciwstawił pęd do pomnażania dóbr duchowych: „Nie gro-
madźcie 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 się nie włamują, i nie kradną. Bo gdzie jest skarb 
twój, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21). 

Chrystus jest pierwszym, który te słowa dokładnie reali-
zował. Dlatego mógł pewnego razu powiedzieć: „Lisy mają 
nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić” (Łk 9, 58). Zaś Apostoł 
Narodów wyznał o Tym, kto go powołał: „On, istniejąc w po-
staci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie” (Flp 2, 6-7). 

Jezus był ubogim w pełnym tego słowa znaczeniu. Był 
ubogim od żłóbka betlejemskiego aż do pożyczonego grobu 
na Golgocie. Jezus stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem 
ubogacić. 

Wszyscy, którzy mają do czynienia z Jezusem, wzywani 
są zawsze do ubóstwa. Zauważmy jednak, że ubóstwo ewan-
geliczne ma specyficzne znaczenie. Ewangelia wzywając do 
ubóstwa, wcale nie potępia bogactwa i własności. Własność i 
używanie mają w Ewangelii wymiar w pewnym sensie po-
zytywny. Jednakże świat i jego wartości: bogactwo i użyiva-
nie, przez słabość człowieka, mogą stać się zniewoleniem dla 
tegoż człowieka. Stają się wówczas, gdy są najwyższym ce-
lem życia człowieka. Mogą stać się bożyszczem i wartością 
ostateczną. Człowiek ubogi duchem, człowiek Chrystusa – to 
człowiek wolny dla Boga, to człowiek wyzwolony od przy-
wiązania do rzeczy tego świata. Stąd od wszystkich wierzą-
cych, szczególnie od kapłanów, wymaga się pewnej formy 
dystansu wobec własności i wartości materialnych. 

Opowiadają o jednym księdzu, który był zachłanny na mie-
nie materialne, że poszedł za radą przezornych i gromadził pie-
niądze w bilonie, aby dłużej się przechowały. Mówiono mu, że 
papierowe banknoty mogą być zniszczone przez myszy. Gdy 
umarł, znaleziono jeden pokój zasypany bilonem do okien. 
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Drodzy bracia, bogactwo szkodziło zawsze Kościołowi, 
utrudniało pracę ewangelizacyjną. Przytoczmy tu jeszcze 
ważne ostrzeżenie św. Pawła Apostoła: „Mając natomiast 
żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zado-
woleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w 
zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania 
One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem ko-
rzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to 
uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie 
samych przeszyli wielu boleściami” (l Tm 6, 8-10). 

3. Opcja za Kościołem ubogim 

A jaki jest Jego Kościół? -jakimi są ludzie powołani przez 
Chrystusa, by Go naśladować? Różni byli i różni są. Ci, co się 
zapominali i postawili na bogactwo doczesne, niczego wielkiego 
nie dokonali. Ile razy Kościół był bogaty, tyle razy czynił wśród 
swoich członków duchowe spustoszenie. Dobrobyt materialny 
Kościoła zamykał zawsze serca ludzi na wyższe wartości. Pa-
zerność duchowieństwa oddalała wiernych od Boga. Ludzie te-
go tak łatwo nie zapominają. Będą mówić: ten a ten tyle i tyle 
wziął za pogrzeb, za chrzest, za ślub, za metrykę itd. 

Chciwość jest najbardziej odrażającą wadą księdza. Nigdy 
kapłan nie jest tak biedny, jak wtedy, gdy jest chciwy. Ewan-
geliczne ubóstwo stawało się warunkiem apostolskiego od-
działywania. Ileż razy tę prawidłowość przypominał ka-
płanom i klerykom przy różnych okazjach Jan Paweł II. 

4. Potrzeba ubóstwa duchowieństwa – potrzeba dobrych 

zakonów 

Jakże w Kościele potrzebni są ludzie, którzy te trudne 
prawdy obierali za program swojego życia. Takim był św. 
Franciszek, św. Dominik. 

Św. Franciszek uratował Europę XIII wieku, uratował Ko-
ściół średniowieczny przed wielką katastrofą. 
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Jakże i dzisiaj potrzebni są nowi Franciszkowie, którzy te 
trudne karty Ewangelii realizują. Świat stawia dziś tylko na 
biznes, na korzyść, na opłacalność. Wielu kalkuluje, oblicza, 
kombinuje, żeby więcej zdobyć, wielu to czyni kosztem dru-
gich. Tylko ubodzy słudzy Ewangelii mogą tym tendencjom 
się przeciwstawiać. 

(Drodzy ojcowie i bracia, ceńcie sobie ten zakonny cha-
ryzmat ubóstwa. Przecież składacie Kościołowi i światu 
wielki dar. Za to będą was cenić ludzie, jeśli tylko wasze 
ubóstwo ewangeliczne będzie autentyczne. Ludzie was na-
prawdę cenią. Lgną do was bardziej niż do księży diecezjal-
nych. Mój znajomy mówi, że woli księży zakonnych. Ksiądz 
zakonny przyjeżdża do domu z teczką, diecezjalny z waliz-
kami, paczkami. Księża diecezjalni zawodzą. Chociaż winni 
być także ubodzy). 

Nasze oczy i uszy przyjmują raz po raz przykre obrazy. 
Jakież rodzinne dramaty dzieją się po śmierci niektórych 
księży: rodzinne kłótnie z Kurią o mienie po księdzu. 

Dbajmy przeto o nasze ubóstwo ewangeliczne. Pamiętaj-
my, że jest to przede wszystkim przymiot serca, rys we-
wnętrzny człowieka. Bo można nie mieć nic albo mieć bardzo 
mało, a równocześnie nie mieć ducha ubóstwa. 

Kontrolujmy się, czy nie jesteśmy zbyt przywiązani do 
rzeczy materialnych, czy nie jesteśmy zazdrośni, że ktoś ma 
więcej. Trwajmy w postawie ubóstwa, a Pan nas na pewno 
obficie nagrodzi. 
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Konferencja dziesiąta: Ewangeliczna 

czystość – czystość w celibacie 

1. Dzisiejsza propaganda przeciwko czystości 

Tak jak nie jest dziś łatwo mówić o ewangelicznym ubó-
stwie i propagować je, tak i nie jest łatwo mówić o ewange-
licznej czystości. Oto bowiem prorocy tego świata propagują 
rozwiązłość. Mają ku temu bogate środki. Mają film, telewi-
zję, kolorową prasę, radio, taśmy wideo, reklamy. Niestety, 
wielu ludzi ulega tej reklamie rozwiązłości. Szatan zbiera 
swoje żniwo. Skutki są widoczne: rozwiązłe, wulgarne roz-
mowy; rosnąca liczba związków cywilnych; trójkąty małżeń-
skie, zdrady małżeńskie; życie seksualne przed ślubem; nie-
wiara w czystość, w celibat. 

W takim świecie żyje Chrystus; żyje w Kościele i wzywa 
do innego życia, wzywa do czystości. 

2. Chrystus wzywa do czystości 

Chrystus wzywa do czystości szczególnie tych, których 
powołuje do służby kapłańskiej i zakonnej. Każe patrzeć na 
siebie i każe się naśladować. 

Oto trzeba zauważyć, że Jezus jest bezżenny, czysty. Już 
od początku otoczył się ludźmi czystymi, dziewiczymi. Uro-
dził się z Niepokalanej Matki, poddał się opiece dziewiczego 
św. Józefa, uczynił umiłowanym uczniem dziewiczego Jana, 
który jako jedyny z wybranych pierwszych uczniów stanął 
pod krzyżem. To wszystko ma swoją wymowę. Jezus nie 
przyprowadził do domu swojej Matki żadnej dziewczyny. 

Bezżenność i czystość Chrystusa nie wypływała z jakiejś 
„rezygnacji”, tzn. z jakiegoś „uszczuplenia” miłości, lecz z 
niesłychanej, pełnej miłości. Miłość Chrystusa nie znała 
ograniczeń,  nie  zawęziła się do kogoś. Uważał wszystkich 
za bliskich  sobie,  za  swoją rodzinę,  jak  to  sam powiedział, 
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wskazując na uczniów: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto 
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 
34-35). 

Chrystus, gdy wzywa do naśladowania siebie, wzywa tak-
że do naśladowania tej właśnie postawy – postawy człowieka 
bezżennego i czystego. Powołanie do kapłaństwa w Kościele 
rzymskokatolickim jest zarazem powołaniem do życia w czy-
stości, w celibacie. Stąd wniosek: jeśli ktoś nie ma powołania 
do celibatu, nie ma powołania i do kapłaństwa. 

Był taki kleryk w jednym seminarium, który często mówił 
pół żartem, pół serio ,ja to mam powołanie do kapłaństwa, ale 
nie mam powołania do celibatu”. Tenże kleryk, w takiej po-
stawie przyjął diakonat, ale już tutaj pojawiły się problemy. 
Został wysłany na roczną praktykę, lecz tam znalazł sobie 
kobietę. Z nią zamieszkał i w sumie dramatycznie potoczyły 
się jego życiowe losy. 

3. Pojęcie czystości kapłańskiej – zakonnej 

a) Po pierwsze: czystość kapłańska, zakonna jest darem 
Bożym, jest szczególnym powołaniem. Przypomnijmy słowa 
Chrystusa: „Są niezdolni do małżeństwa, którzy się takimi 
urodzili, są niezdolni do małżeństwa, których ludzie takimi 
uczynili, i są tacy, którzy dla królestwa niebieskiego są bez-
żennymi” – i dodał: „Kto może pojąć – niech pojmuje”. Czyli 
nie każdy może to pojąć. Nie każdy może to zrealizować, bo 
tylko niektórzy są powołani do życia w celibacie. 

A zatem czystość doskonała, Bogu poświęcona, jest cha-
ryzmatem, jest darem Bożym danym tylko niektórym. 

b) Po drugie: czystość kapłańska, zakonna jest zarazem 
zadaniem; jest zadaniem do wypełnienia, i dodajmy – jest 
jednym z najtrudniejszych zadań do wypełnienia, przynajm-
niej dla niektórych powołanych. 

c) Po trzecie: czystość jest znakiem zwycięstwa ducha 
nad ciałem; jest potwierdzeniem, że w człowieku duch może 
panować  nad ciałem;  jest  to  jakiś znak wielkości człowieka 
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w przyrodzie, bo żadne zwierzę nie jest do takiego opanowa-
nia zdolne. Czystość czyni człowieka – można powiedzieć – 
znakiem, przejawem transcendencji ducha nad materią, a 
przez to transcendencji człowieka w przyrodzie. Dodajmy od 
razu, że nie jest to zadanie łatwe. 

d) Po czwarte: czystość jest cnotą bardzo trudną, wyma-
gającą wiele wyrzeczeń. W wielu przypadkach może być 
ciężką pokutą – pokutą, która wymaga ogromnego samoza-
parcia (przynajmniej w pewnych sytuacjach czy okresach 
życia). Tak trzeba pojmować czystość całkowitą – jako po-
kutę za grzechy świata, szczególnie za grzechy nieczystości, 
których tyle jest w dzisiejszym świecie. 

Wprawdzie w konkretnych sytuacjach ludzie czasem mó-
wią, że życie księdza, zakonnika jest wygodniejsze niż tych, 
którzy żyją w rodzinie. To może być prawdą, ale jest prawdą 
to, że życie w celibacie, w czystości również jest bardzo trud-
ne i wiele kosztuje. Może być i powinno być pojmowane jako 
pokuta, ale – dodajmy – czystość niepodzielna – taka według 
słów „totus tuus”, a więc całkowita, bez wyjątków. Taka do-
piero czystość jest owocna dla Kościoła. 

4. Owoce dobrze przeżywanej czystości kapłańskiej i za-

konnej 

Czystość zachowywana jest fundamentem duchowej płod-
ności Kościoła. Jeśli ktoś jest wierny czystości, choćby oto-
czenie w to nie wierzyło, czy nie wiedziało, to ta czystość – 
podejmowana i zachowywana z motywów religijnych – owo-
cuje w Mistycznym Ciele Chrystusa. Taka czystość jest 
ozdobą Kościoła, jest jego chlubą. I odwrotnie, niewierność, 
łamanie czystości powoduje umniejszanie świętości Kościoła. 

Celibat księdza, czystość księdza jest oparciem dla mło-
dych ludzi, jest oparciem dla tych, którzy żyjąc w świecie, 
mają  z tą  dziedziną  trudności i chcą  je pokonać.  Ci  ludzie, 
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patrząc na osoby duchowne, mówią sobie: jest możliwe opa-
nowanie popędu. Dla ludzi zaś zepsutych celibat, czystość 
kapłańska, zakonna staje się wyrzutem, oskarżeniem. Dlatego 
tacy ludzie krzyczą, podejrzewają i krytykują księży, ośmie-
szaj ą celibat, oskarżaj ą niekiedy innych o grzechy w tej 
dziedzinie, żeby siebie usprawiedliwić. 

Wierność w celibacie jest wyrzutem sumienia dla tych, 
którzy nie zachowują czystości przed małżeństwem, którzy 
rozeszli się w małżeństwie, którzy żyją bez ślubu. 

Innym owocem czystości w celibacie jest tzw. dyspozy-
cyjność. Kapłan przez to, że żyje w celibacie, jest – czy też – 
może być bardziej dyspozycyjny dla wszystkich. Zwraca na 
to często uwagę Jan Paweł II. W jednym ze swoich prze-
mówień wyraził to następująco: „«bezżenność dla Króle-
stwa», czyli celibat, ma nie tylko wymowę znaku eschatolo-
gicznego, ale również doniosłe znaczenie społeczne w życiu i 
posługiwaniu ludowi Bożemu. Poprzez swój celibat kapłan 
staje się w inny sposób «człowiekiem dla drugich» niż każdy 
mężczyzna, który wiąże się w jedności małżeńskiej z kobietą, 
staje się również jako mąż i ojciec «człowiekiem dla dru-
gich» w zasięgu swojej tylko rodziny: dla swej małżonki, a z 
nią razem dla dzieci, którym daje życie. Kapłan rezygnując z 
tego rodzicielstwa, które jest udziałem małżonków, szuka w 
tym innego ojcostwa, a poniekąd nawet innego ma-
cierzyństwa, jeśli pamiętamy na słowa Apostoła o dzieciach, 
które bolejąc rodzi (Ga 4, 19; l Kor 4, 15). Są to dzieci jego 
ducha, ludzie powierzeni jego trosce przez Dobrego Pasterza. 
Tych ludzi jest wielu. Więcej niż może ogarnąć zwyczajna 
ludzka rodzina”. 

Kiedyś dziewczynki z klasy II, po wysłuchaniu audycji w ra-
diu o celibacie, w której mówiono, że księża będą się żenić, 
przybiegły do księdza i mówią z niepokojem: Ksiądz nie będzie 
nasz! Czemu tak mówicie? – pyta ksiądz. – Bo w radio mówili, 
że księża będą się żenić. Jeśli tak, wtedy ksiądz nie będzie nasz! 

Jest to dziecięce myślenie, ale jakże głębokie. Ksiądz 
przez  to,  że  żyje  w  celibacie,  należy do wspólnoty; jest do 
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dyspozycji   wszystkich;   ludzie   mają  do   niego   zaufanie 
– „ksiądz jest nasz”! 

6. Sektory – pola czystości w celibacie 

Pierwsze pole zachowywania czystości to opanowanie po-
pędu. Wiąże się to z okazywaniem szacunku dla swego ciała. 
Św. Paweł napisał: „Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana” 
(l Kor 6, 13); „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego” (l Kor 6, 19). Dlatego trzeba dbać o tę świą-
tynię, aby była piękna, nieskalana. Niektórzy szpecą tę świąty-
nię grzechem samogwałtu. Ileż trzeba niekiedy wysiłku, żeby 
w tej dziedzinie odnieść całkowite zwycięstwo. To zwycięstwo 
jest możliwe! Kto jednak w to nie chce wierzyć i w tym grze-
chu trwa, ten powinien zawrócić z drogi do kapłaństwa. 

Drugie pole czystości w celibacie to nasza postawa wobec 
kobiety, dziewczyny. Chrystus mówi: „Kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzo-
łóstwa” (Mt 5, 28). 

U podstaw naszego odnoszenia się do kobiet powinien być 
wielki szacunek.  Starsze kobiety traktujmy jak matkę,  młod-
sze jak siostrę. I tu trzeba powiedzieć, że rodzą się niekiedy 
wielkie, trudne problemy nie tyle w dziedzinie pożądliwości, 
co  w  dziedzinie  uczuciowości.  Powiązanie  uczuciowe  mo-
że  przyjść  czasem  bardzo niespodziewanie, zupełnie bez 
naszej winy. Niekiedy jednak jest ono konsekwencją naszej 
nieroztropności. Trzeba tutaj sobie szczerze powiedzieć, że 
celibat domaga się oddania Bogu całego serca: „totus tuus” – 
„cały Twój jestem, Panie Boże”.  Jeżeli nie ma tego całkowite-
go  oddania  się  Bogu,  to  może  mieć miejsce to,  co się na-
zywa podwójnym życiem księdza,  dwulicowością,  obłudą.  
Biedny  ksiądz myśli sobie:  Żeby  nikt  tylko się  nie  dowie-
dział,  a  jakoś to będzie.  Jest  to  wyraźna  ułuda  i  obłuda.  
Przytoczmy  tu tekst Księgi Syracha:  „Człowiek  popełniając 
cudzołóstwo, mówi  do  swej  duszy:  «Któż  na  mnie  patrzy?  
Wokół  mnie  ciemności,  a  mury  mnie  zakrywają, nikt mnie 
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nie widzi: czego mam się lękać? Najwyższy nie będzie pa-
miętał moich grzechów». Tylko oczy ludzkie są postrachem 
dla niego, a zapomina, że oczy Pana, nad słońce dziesięć ty-
sięcy razy jaśniejsze, patrzą na wszystkie drogi człowieka i 
widzą zakątki najbardziej ukryte. Wszystkie rzeczy są Mu 
znane, zanim powstały, tym więc bardziej – po ich stworze-
niu. Takiego spotka kara na ulicach miasta, tam, gdzie nie 
będzie się spodziewał niczego, zostanie schwytany” 
(Syr 23,18-21). 

Dalej jest mowa o karze dla mężczyzny i kobiety, o fatal-
nych skutkach grzechu. Grzech zawsze mści się na człowie-
ku, grzech niszczy człowieka. 

Jakże wielu księży przeżywa tragedie na polu kontaktu z 
kobietami. Wpada w sytuacje czasem bardzo dramatyczne. A 
zaczyna się często zupełnie niewinnie. Składa się wizyty. 
Mówi się o odwiedzającym: przyjaciel domu itd. Czasem 
ksiądz tłumaczy sobie: to mi pozwala przeżywać lepiej sa-
motność, to mi rozwiązuje problemy. To jest złuda. To do-
piero stwarza nowe, o wiele trudniejsze problemy. 

Posłuchajmy fragmentów listu matki byłego księdza w 
sprawie zwolnienia syna z obowiązków wynikających ze 
święceń kapłańskich: „Ponieważ dwukrotne prośby syna zo-
stały dotychczas bez odpowiedzi, ośmielam się zwrócić jako 
matka z gorącą i bardzo pokorną prośbą o zdjęcie święceń 
kapłańskich syna... Wbrew naszej woli i ku naszej wielkiej 
rozpaczy przeszedł do stanu świeckiego i zawarł cywilny 
związek małżeński. Oboje z mężem jesteśmy starzy i chorzy. 
Pragniemy odejść z tego świata ze świadomością, że Bóg i 
Kościół przebaczył naszemu synowi jego straszne grzechy. 
On sam pragnie bardzo pokutować za nie. Pokornie i gorąco 
prosimy o ratunek dla jego duszy, o co modlimy się do Jezusa 
Miłosiernego. Prosimy o informację i odpowiedź, co należy 
uczynić, by móc wziąć cichy ślub kościelny i przystąpić w 
duchu pokuty do spowiedzi i Komunii św.”. 

Bracia, czuwajmy! Bądźmy ostrożni i pokorni. Pewniacy 
wpadają w pułapki.  Ci którzy sądzą, że są mocni, często wpadają. 
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7. Środki na zachowanie czystości 

Wszyscy je dobrze znamy. Były nam podawane jeszcze w 
latach seminaryjnych. Przypomnijmy je w telegraficznym 
skrócie: modlitwa, medytacja, szczera, częsta spowiedź, na-
bożeństwo do Matki Bożej. 

Są kapłani, którzy po uwikłaniu się w trudne sprawy zwią-
zane z celibatem, przestają się spowiadać, i to jest droga do 
tragedii. Kto się spowiada, stara się o poprawę, wchodzi na 
drogę wyjścia z niewłaściwej sytuacji. Póki kapłan się spo-
wiada, sprawa jest zawsze do wygrania. 

Nie zapomnijmy klęknąć dziś przed Panem i prosić o wy-
prostowanie dróg naszego życia w tej dziedzinie. Z każdej 
sytuacji jest wyjście. Bóg pomoże. Krzyż celibatu nie jest 
ponad nasze siły. Dbajmy o ład moralny w naszym życiu dla 
dobra Kościoła i dla naszego dobra osobistego. 

Konferencja jedenasta: Ewangeliczne 

posłuszeństwo 

1. Posłuszeństwo w dzisiejszym świecie 

Mówi się dzisiaj dość powszechnie o kryzysie posłuszeń-
stwa. Żalą się rodzice, że dzieci nie chcą ich słuchać. Narzeka-
ją nauczyciele i wychowawcy, że młode pokolenie ma kłopoty 
z posłuszeństwem. Mówi się także o kryzysie posłuszeństwa w 
Kościele, zwłaszcza na Zachodzie. Posłuszeństwo bywa nie-
kiedy problemem w seminariach duchownych, klasztorach i w 
innych wspólnotach religijnych. Skąd ten kryzys? Przyczyny 
tego stanu rzeczy tkwią po części w ludzkiej naturze, a także w 
lansowanej dziś modzie na nowoczesność, której wykładni-
kiem jest fałszywe rozumienie ludzkiej wolności. 
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Człowiek z natury jest buntownikiem. Jego pierwszym 
słowem wobec różnych zobowiązań, poleceń, rozkazów bywa 
słowo „nie”. Dlaczego mam kogoś słuchać? Przecież ja sam 
mogę sobie określić, co mam robić; ja sam najlepiej wiem, co 
mam robić! – mówi dziś wielu. Tę wrodzoną niechęć do by-
cia posłusznym wspomagają dziś hasła gloryfikujące wol-
ność. Lansowaną wolność rozumie się jako wolność „od”, 
właśnie wolność od zobowiązań, od nakazów, zakazów. Gdy 
się chce kogoś zdenerwować, wystarczy mu powiedzieć: 
„musisz to a to zrobić!” 

2. Czym jest posłuszeństwo? 

Posłuszeństwo jest próbą dobrego wykorzystania wolno-
ści. Jest się posłusznym po to, aby być wolnym. „Wszystko 
mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” – mówi św. 
Paweł (l Kor 6, 12). 

Jan Paweł II wzywa nas bardzo często do przezwyciężania 
pokusy źle rozumianej wolności. Wolność bowiem nie zosta-
ła dana człowiekowi przez Stwórcę do tego, aby niszczyć 
siebie i innych. Wolność nie jest swawolą. Jest wyborem do-
bra poznanego przez rozum. 

Wolność jest trudnym darem. Jest także trudnym zadaniem. 
Człowiek nie może być wolny prawdziwie, inaczej jak tylko 
przez prawdę i miłość. „Muszę, bo chcę, a chcę, bo kocham”. 

Kiedy dziecko nie słucha matki, to matka może mu po-
wiedzieć: „Ty mnie nie kochasz. Gdybyś mnie kochał, to byś 
tego nie zrobił”. To jest owa niewola miłości, o której wiele 
mówiło się w czasie polskiego milenium. W akcie milenijne-
go ślubowania użyte było określenie „niewola miłości”, które 
niektórych drażniło. 

Wolność jest wielkim darem Boga. Miłość stanowi speł-
nienie wolności. W miłości dopiero człowiek czuje się wolny. 
Matka oddająca się dziecku w miłości czuje się wolna. 

Mówimy  w  chrześcijaństwie  o  posłuszeństwie  Bogu     
i  człowiekowi.  Posłuszeństwo  Bogu  wyraża się w zachowy- 
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waniu Bożych przykazań. Jeszcze nikt nie żałował, że za-
chowywał Boże przykazania, że był Bogu posłuszny. Prze-
ciwnie, wielu przegrało swoje życie, zmarnowało je, dlatego 
że sprzeniewierzyło się Jego woli, że nie chciało Mu okazać 
posłuszeństwa. 

Mówimy także o posłuszeństwie Kościołowi. W czasie na-
szych święceń usłyszeliśmy od biskupa konsekratora pytanie: 
Czy ślubujesz mnie i moim następcom cześć i posłu-
szeństwo? Powiedzieliśmy wówczas: Ślubuję. Warto o tym 
pamiętać. 

Kościół wychowuje swoje sługi do posłuszeństwa już w 
seminarium duchownym. O potrzebie takiego wychowania 
przypominają dokumenty Kościoła. 

Posłuszeństwo w seminarium, w klasztorze, jest czymś 
ważnym. Czasem alumni oburzają się na niektóre zarządzenia 
władz seminaryjnych. Niekiedy mówią: Dlaczego nie było 
referendum, dlaczego nas o to nikt nie pytał? 

Gdy po upadku komunizmu w Polsce przywrócono religię 
w szkole, niektórzy księża pytali: Dlaczego nie konsultowano 
tego z nami? Okazało się wkrótce, że gdyby księża szybko 
nie weszli do szkoły, prawdopodobnie nie weszliby tam w 
ogóle. Warto przeto słuchać Kościoła, warto słuchać pasterzy. 

Czy biskup może się pomylić? Czy przełożony może się 
pomylić? Może! Jednakże na okazywaniu posłuszeństwa 
zawsze się dobrze wychodzi. Posłuszeństwo okazujemy także 
ze względu na wspólnotę. 

Naczelnym argumentem za okazywaniem posłuszeństwa 
jest przykład samego Chrystusa. 

3. Posłuszeństwo Chrystusa 

Jezus służył ludziom, będąc posłusznym woli Ojca. Był 
posłuszny Józefowi i Maryi. „Potem poszedł z nimi i wrócił 

do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2, 5 la). 

Całe zbawcze dzieło Chrystusa opiera się na tajemnicy  

Jego  posłuszeństwa  Ojcu.   O  Chrystusie, który przychodząc 
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na świat, podjął zbawcze dzieło, mówi List do Hebrajczyków: 
„Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chcia-
łeś... całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wte-
dy rzekłem: Oto idę... abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 
10, 5-7). Sam Chrystus podczas publicznej działalności przed-
stawił swój życiowy program, mówiąc: „Moim pokarmem jest 
wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” 
(J 4, 34). Wierność tak pojętemu programowi została wielokrot-
nie powtórzona (por. J 5, 30; 6, 38. 40). Osiągnęła ona swój 
kulminacyjny punkt w agonii w Getsemani i śmierci na krzyżu. 
W Ogrójcu zakończy Jezus tajemnicze wahanie heroiczną go-
towością wyrażoną słowami: „Ojcze... niech się stanie wola 
Twoja” (Mt 26, 42). A później na krzyżu, kończąc swoje dzieło 
przez akceptację śmierci, przypieczętował swój życiowy pro-
gram jednym zdaniem: „Wykonało się” (J 19,13). 

Pokorę i posłuszeństwo Chrystusa wychwalał potem św. 
Paweł, gdy pisał: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzy-
stał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyj ąwszy postać sługi, stawszy się po-
dobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany ca 
człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż 
do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 6-8). Z tekstu 
wynika, że Chrystus zbawił nas przez posłuszeństwo. 

Z postawy Jezusa widzimy, że posłuszeństwo jest warun-
kiem wstępnym do tego, aby w szczególny sposób być obec-
nym dla drugich. Być posłusznym to znaczy być do czyjeś 
dyspozycji, to znaczy rozporządzać sobą dla kogoś. 

4. Pokora jako warunek posłuszeństwa 

Warunkiem posłuszeństwa jest pokora. Człowiek zadufa-
ny, pyszny, nie może być posłuszny. Uważa siebie za samo-
wystarczającego. Niechętnie przyjmuje pomoc od innych. 
Zatem tylko ludzie pokorni zdolni są do posłuszeństwa. 

Pokora to wielki przymiot Boga. Gdyby Pan Bóg nie był 
pokorny,  ileż  razy  ukarałby  naszą  pychę, nasze zarozumial- 
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stwo. Szukamy kapłanów pokornych. Ileż szkody wyrządzili 
Kościołowi niepokorni kapłani, biskupi czy nawet papieże. 
Rozbicie jedności Kościoła było skutkiem braku pokory i 
posłuszeństwa. 

Prawdziwie wielcy ludzie to ludzie pokorni. Niech po-
twierdzą to następujące przykłady: 

Opowiadają o ś w. Tomaszu z Akwinu, że pewnego razu, 
jako starszy profesor, bawił przejazdem w Bolonii i wracał 
właśnie do klasztoru zmęczony wykładami. Na furcie za-
trzymał go nie znający go braciszek i powołując się na prze-
ora, kazał iść ze sobą na zakupy. Tomaszowi nawet do głowy 
nie przyszło, że to może jakieś nieporozumienie, bez chwili 
wahania wziął koszyk i poszedł za owym braciszkiem kupo-
wać kapustę. Braciszkowi jednak się śpieszyło, Tomasz zaś 
był dość otyły, więc nie bardzo nadążał i na pokrzykiwania 
braciszka pokornie się tylko usprawiedliwiał. 

Tomasz miał wielki respekt dla prawdy. Zawsze żywił 
przeświadczenie, że prawda go przerosła. Pod koniec życia 
spoglądając na swoje dzieła, powiedział jedno słowo: „sło-
ma”. 

Szwajcarski kardynał Journet (1891-1975), znany teolog, 
przyjaciel Maritaina, człowiek modlitwy i kontemplacji, mi-
łośnik prawdy, przyjaciel Polski, otrzymał po nominacji kar-
dynalskiej w 1965 roku piękną, barwną fotografię z uroczy-
stości wręczenia mu kapelusza kardynalskiego. Na zdjęciu 
widać wśród purpuratów uśmiechniętego papieża Pawła VI, 
Journet zaś trzyma w ręku kapelusz kardynalski z nieszczęśli-
wą miną dziecka które nie wie, co robić z otrzymaną zabawką. 

Kiedy w roku 1937 przyjechał pierwszy raz do Polski, ktoś 
wyjechał po niego na stację graniczną. Szukał go najpierw w 
wagonach sypialnych. Nie było go tam. Przeszedł pierwszą 
klasę. I tam go nie znalazł. Wreszcie został znaleziony w 
trzeciej klasie (istniała wówczas taka), w kąciku zatłoczonego 
przedziału. 

W 1957 roku już nie było trzeciej klasy, więc przyjechał 
drugą.  Nie  był to  wynik skąpstwa,  ale  wielkiej  skromności 
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i pokory. Znany był bowiem z hojnego dzielenia się swoim 
mieniem (Z. Nosalewska, Wspomnienie o Ojcu Journet; 
J. Turowicz, Teolog Kościoła, przyjaciel Polski, „Tygodnik 
Powszechny”, 1975, nr 22). 

Średniowieczni myśliciele, zanim zabrali się do pracy nad 
postępem filozofii, pilnie studiowali poprzedników. Uważali, 
że filozofia nie może być dziełem jednego, choćby najbar-
dziej genialnego człowieka. Sądzili, że filozofia, podobnie jak 
wszelka wiedza, rozwija się dzięki cierpliwej współpracy 
następujących po sobie pokoleń, w których każde wznosi się 
ponad poprzednie, aby je przerosnąć. 

„Jesteśmy niby karły siedzące na barach olbrzymów – 
mówi Bernard z Chartres — Dostrzegamy tedy więcej rzeczy 
niż starożytni, a także rzeczy bardziej odległe; nie za-
wdzięczamy tego jednak ani bystrości naszego wzroku, ani 
wysokości wzrostu, lecz po prostu temu, że oni nas unoszą i 
podwyższają swą gigantyczną wielkością”. 

„My dziś zatraciliśmy tę dumną skromność – pisał E. Gil-
son. – Wielu naszych współczesnych woli pozostać na ziemi. 
Całą swą chlubę upatrują w tym, by nie widzieć niczego poza 
tym, co sami potrafią dostrzec. Nie martwią się swą małością, 
pocieszając się tym, że są starzy. Smutna to starość, która 
traci pamięć. Jeśli prawdą jest – co mówią – że św. Tomasz 
był dzieckiem, a Kartezjusz – mężem dojrzałym, to jesteśmy 
już chyba bardzo bliscy zgrzybiałości. My jednak wolimy 
ufać, że wieczysta młodość prawdy długo jeszcze zachowa 
nas w swym dziecięctwie, pełnym nadziei w przyszłość oraz 
sił do wkroczenia w jej progi”. 

Teksty powyższe głoszą pochwałę pokory. Jest to cnota 
ewangeliczna bardzo wysoko ceniona przez Chrystusa. Jest 
ona warunkiem ewangelicznego posłuszeństwa. 
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Konferencja dwunasta: Maryja moją 

Matką 

1. Maryja Matką Chrystusa i Matką Kościoła 

Nie może być rekolekcji bez Niej. Odjechalibyśmy stąd nie-
zadowoleni, gdybyśmy w naszych rozważaniach Ją pominęli. 
Maryja ma na imię. Jest Matką Chrystusa i Matką Kościoła, a 
więc Matką naszą. U kresu naszej drogi rekolekcyjnej chcemy 
stanąć przed Nią. Odwiedzić Ją w Nazarecie. Iść z Nią do Kany 
Galilejskiej. Zobaczyć Ją pod krzyżem. 

Kim była i kim jest? Jaką Ewangelię wypisała nam swoim ży-
ciem? Jakie zajmuje miejsce we wczorajszej i dzisiejszej pol-
skiej religijności? 

Kim była i kim jest? Wybierzmy się w odwiedziny do Naza-
retu. Tam Ją znajdujemy w chwili zwiastowania. O Niej mówi 
Bóg przez anioła: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk l, 28). 

Słowa te są świadectwem jej świętości, Jej Niepokalanego 
Poczęcia. Potrzebny był taki człowiek, chociaż jeden, w któ-
rym byłby zachowany pierwotny obraz Boży. Nie miała grzechu 
pierworodnego. Nie popełniła także żadnego grzechu osobiste-
go. To Bóg dał Jej taką moc ze względu na Jej powołanie. Chry-
stus nie chciał mieć Matki grzesznej. 

Odkupienie Chrystusa ogarnęło Maryję w pełni. Sięgało w 
przeszłość – zanim Chrystus umarł na krzyżu, Maryja przyszła 
na świat jako Niepokalana. Obejmowało teraźniejszość – Mary-
ja była najbardziej zjednoczona z Chrystusem. Wybiegało w 
przyszłość – Maryja jest już w niebie z duszą i ciałem. Nie 
oczekuje na zmartwychwstanie. Jest w pełni niebieskiej chwały. 

Z  woli  Chrystusa jest Matką Kościoła. Ta promocja na 
Matkę Kościoła  dokonała  się  na  krzyżu:  „Kiedy  więc Jezus 
ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, 
rzekł  do  Matki:  «Niewiasto, oto syn Twój».  Następnie  rzekł 
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do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją 
do siebie” (J 19, 26-27). Maryja jako Matka przewodzi Ko-
ściołowi w wierze, nadziei i miłości. Kościół winien w Niej 
widzieć wzór świętości. 

2. Duchowość Maryi 

Jaką Ewangelię wypisała nam Maryja swoim życiem?; w 
jakiej postawie wypełniała swoje powołanie? 

– Była to postawa modlitwy i milczenia. Maryja jest nie-
wiastą modlącą się. U św. Elżbiety wypowiedziała wielką 
modlitwę uwielbienia i dziękczynienia: „Wielbi dusza moja 
Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk l, 46-
47). W Kanie Galilejskiej ujawniła się jako matka prosząca: 
„Nie mają już wina” (J 2, 3). 

– Była to postawa słuchania i rozważania Słowa Bożego: 
„Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 
to pozdrowienie” (Łk l, 29); „Lecz Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). 

– Była to postawa zawierzenia i wierności aż do końca: 
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego 
słowa!” (Łk l, 38). 

– Była to Ewangelia pokory i uniżenia: „Bo wejrzał na 
uniżenie Służebnicy swojej... Strąca władców z tronu, a wy-
wyższa pokornych” (Łk l, 48. 52). 

– Była to droga rad ewangelicznych: droga ubóstwa, czy-
stości  i  posłuszeństwa;  droga  ewangelicznych  błogosła-
wieństw. Maryja była uboga duchem, była czystego serca, 
była wierną służebnicą Pańską. Przeszła zatem przez życie 
drogą wytyczoną przez Chrystusa. Taką drogą nikt z ludzi, tak 
jak Ona, nie szedł. Maryja jest pierwszą uczennicą Chrystusa, 
która najdokładniej wypełniła Jego wskazania. Jest Jego najlep-
szą Matką, ale i najwierniejszą uczennicą. 
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3. Maryja w naszej historii 

Żaden naród nie ma tyle elementów maryjnych w swojej kul-
turze, co naród polski. Pierwsze polskie metropolie, pierwsze 
katedry i kościoły, pierwsza pieśń religijna – były poświęcone 
Maryi. Obrona Jasnej Góry. Śluby Jana Kazimierza (l kwietnia 
1656 roku we Lwowie), odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego 
z roku 1683 – to wydarzenia związane z Maryją. W czasie nie-
woli narodowej Maryja jednoczy naród we wspólnej modlitwie 
o wolność: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w 
Ostrej świecisz Bramie... Tak nas przywrócisz cudem na Ojczy-
zny łono...” (Adam Mickiewicz). 

Jan Paweł II już wielokrotnie powtarzał, że na Jasnej Górze 
byliśmy zawsze wolni. Gdy nas z jednej strony germani-
zowano, a z drugiej – rusyfikowano, szukaliśmy ratunku i 
schronienia właśnie w Domu Jasnogórskiej Matki i Królowej 
Narodu. Także w latach drugiej wojny światowej Jasna Góra 
odegrała szczególną rolę w życiu uciemiężonego narodu. Mamy 
na to wiele świadectw, nie tylko ludzi wierzących, ale i niewie-
rzących (gubernator Frank). 

Także ostatni etap naszych narodowych dziejów, znaczony 
reżimem komunistycznym, obfituje w szczególne znaki opieki 
Maryi nad narodem. Powojenni Prymasi Polski przypominali, 
że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Walka z Kościołem 
nie została wygrana. Polska z tego okresu wyszła obronną ręką. 
Naród ostał się przy wierze katolickiej. Mimo nacisku władz 
komunistycznych, nie zostały zburzone struktury kościelne. Osta-
ły się seminaria duchowne, klasztory męskie i żeńskie, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Co więcej, Kościół polski dał światu Pa-
pieża, który w dużej mierze przyczynił się do upadku komuni-
zmu, i to bez przelewu krwi. 
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4. Maryja naszą nadzieją na trudne dzisiaj 

Mamy dzisiaj, po wyjściu z niewoli komunistycznej, wiele 
nowych zagrożeń. Upadł komunizm, pojawił się, czy raczej 
umocnił się i wzmógł swoją aktywność liberalizm. Niektórzy 
zastanawiają się, która ideologia jest gorsza: komunistyczna czy 
liberalistyczna? Mamy w dalszym ciągu tak wiele do zrobienia 
na odcinku walki z zagrożeniami (alkoholizm, zabijanie 
dzieci nie narodzonych, narkotyki itd.). Liczymy – jak zawsze 
– na pomoc Maryi. Nie chcemy Jej tracić z oczu. Z Nią zawsze 
jesteśmy silni. Z Jej pomocą możemy odnosić dalsze zwycię-
stwa z wrogami Pana Boga i Kościoła. 

Ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak, twórca nowej gałęzi na-
uki: bioelektroniki, w czasie rekolekcji do alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w ramach konferencji 
o Matce Bożej złożył świadectwo, iż Maryja wysłuchiwała go w 
życiu zawsze, że na Niej się nigdy nie zawiódł. Zachęcał alum-
nów do pielęgnowania nabożeństwa osobistego do Bożej Ro-
dzicielki („Niedziela” 1985, nr 1). 

Przerażają nas niekiedy procesy dokonujące się w dalekim i 
bliskim świecie. Trwa dziś w świecie niesłychanie kosztowny 
wyścig zbrojeń. Uczestniczy w nim coraz więcej krajów. Ta-
kich bomb, jak ta, która zniszczyła Hiroszimę, są już na świe-
cie dziesiątki tysięcy. W supermocarstwach dość jest tych 
bomb atomowych, by zniszczyć naszą planetę siedem razy. 
Mimo to produkuje się wciąż nowe, wciąż groźniejsze, droż-
sze. Każda rodzina płaci więcej na zbrojenia niż na wycho-
wanie dzieci. W krajach rozwijających się przypada jeden 
żołnierz na 250 mieszkańców, a tylko jeden lekarz na 3700 
ludzi. Kraje bogate wydają rocznie około 5 dolarów na 
mieszkańca na pomoc dla krajów tzw. trzeciego świata a po-
nad 95 dolarów na mieszkańca na cele militarne. Kraje trze-
ciego świata, cierpiące straszliwy głód, pięć razy więcej wy-
dają na import broni niż na import maszyn rolniczych. 
Wszystkie  arsenały świata mają tyle środków zabójczych,  że 
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na każdego mieszkańca globu przypada 25 ton dynamitu. Wy-
datki na zbrojenia są powodem głodu. Tak więc kule i bom-
by zabijają, zanim zostaną wystrzelone. Na świecie jest dwa razy 
więcej żołnierzy, niż lekarzy i pracowników oświaty (por. 
„Niedziela” 1985, nr 1). 

Jesteśmy zatem zagrożeni. Tym więcej w takiej sytuacji jest 
nam potrzebna duchowa więź i przyjaźń z Matką Chrystusa. Pro-
śmy ją, aby była z nami w dzisiejszej Kanie Galilejskiej. 

5. Z Maryją w kapłańskie jutro 

Idźmy zatem w dalsze dni i lata naszej kapłańskiej posługi z 
Matką Chrystusa, która jest szczególną Matką każdego kapłana. 
Nasze matki ziemskie odchodzą od nas do wieczności. Pozostaje 
nam we wspólnocie Kościoła Matka Jezusa, jako Matka nas 
wszystkich. Ta Matka nigdy się nie starzeje i nigdy nam nie 
umiera. Żyje w Kościele swojego Syna, aby się wstawiać w po-
trzebach pielgrzymów tej ziemi, aby także być dla nich wzorem 
w dążeniu do świętości. 

Maryjo, Matko nasza, mówimy dziś Tobie, że jesteśmy Two-
imi dziećmi, Twoimi synami, Twoimi kapłanami. Naszą więź z 
Tobą wyrażamy w słowach Apelu Jasnogórskiego: „Maryjo, 
Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. 

Konferencja trzynasta: Z Chrystusem 

dalej w życie 

1. Zamknięcie rekolekcyjnej drogi 

Oto nadchodzi chwila zakończenia naszej drogi rekolek-
cyjnej.  Za  chwilę  opuścimy  to  miejsce  naszej wspólnej mo- 

317 



dlitwy i refleksji teologiczno-ascetycznych i powrócimy do 
normalnych zajęć i obowiązków kapłańskich. Nastąpi kolejne 
rozstanie i rozesłanie do dalszej pracy ewangelizacyjnej 

Na ostatnim spotkaniu oglądamy się wstecz, by popatrzeć na 
przebytą drogę i przekazać sobie końcowe orędzie reko-
lekcyjne. 

Rekolekcje były czasem naszego wspólnego i osobistego za-
trzymania się przed Bogiem. Był to czas modlitwy, medytacji 
Słowa Bożego, czas braterskich rozmów i wymiany do-
świadczeń pastoralnych. Naszą drogę rekolekcyjną rozpo-
częliśmy od refleksji nad naszym powołaniem. Wyróżnił nas 
Pan, powołując do życia, do Kościoła i do kapłaństwa słu-
żebnego. W naszych wspólnych i osobistych modlitwach dzię-
kowaliśmy na nowo Bogu za ten wielki, niezasłużony dar po-
wołania. Następnie wskazaliśmy na potrzebę pielęgnowania i 
rozwoju w naszym życiu daru wiary i modlitwy. Stwierdziliśmy, 
że cała nasza działalność kapłańska i apostolska winna wyrastać 
z głębokiej wiary, przejawiającej się w codziennej modlitwie. 
Wiara i modlitwa winny towarzyszyć naszemu wypełnianiu 
potrójnej misji, przejętej od Chrystusa: misji ewangelizacyj-
nej, uświęcającej i pasterskiej. Spojrzeliśmy także na miejsce 
Sakramentu Pojednania w naszym życiu: w roli spowiednika i 
penitenta. Przypomnieliśmy sobie, że nasza kapłańska służba 
winna być pełniona w postawie rad ewangelicznych: ubó-
stwa, czystości i posłuszeństwa. Popatrzyliśmy na koniec na 
Matkę Jezusa Chrystusa, która w naszym kapłańskim życiu, jak i 
w życiu każdego ucznia Chrystusowego, winna zajmować szcze-
gólne miejsce. 

Po tej rekapitulacji naszej rekolekcyjnej drogi sformułujmy 
kilka końcowych wskazań na jutro naszego kapłaństwa. 

2. Wskazania na dalszą drogę 

– Niech  nasza  dalsza  droga  w  kapłaństwie  będzie  drogą 

radosnej  służby  Bogu  i  ludziom.  „Będę  radował  się w Panu” 

318 



(Ps 104, 34); „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz po-
wtarzam: radujcie się!” (Flp 4, 4) – zachęca św. Paweł. Ra-
dujmy się, gdyż do nas należy zwycięstwo. Idziemy bowiem za 
Panem, który zmartwychwstał. Nikt nie może wygrać z 
nami. Ewangelii – Bożej prawdy – nikt nie pokona. Ona była, 
jest i będzie krzyżowana, zwalczana, ale prawda Ewangelii jest 
niepokonana. Czas Ewangelii jest ciągle przed nami. Nie ma w 
świecie mocniejszej myśli od myśli ewangelicznej. Dlatego ra-
dośnie i odważnie służmy Ewangelii. 

– Ceńmy sobie nasze powołanie. Jesteśmy wychowawcami 
narodu. Uwalniamy ludzi z niewoli najtrudniejszej, najbar-
dziej uciążliwej – z niewoli grzechu. Tego uwolnienia dokonu-
je Bóg przez naszą posługę. Ludzie to sobie cenią. Jeśli daw-
niej całowano księży po rękach, to czyniono to z wdzięczno-
ści za ich posługę sakramentalną. 

– Bądźmy apostołami pełnymi odwagi, ale i pełnymi pokory. 
„Ufajcie, Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). Niech nas nikt nie 

zdoła przestraszyć. Nie mamy powodów do bojaźni, gdyż Pan 
jest naszą mocą. Miejmy jednak i pokorę, bo wielki skarb 
Boży nosimy w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 4, 7). Jesteśmy 
ulepieni z tej samej gliny, co i nasi wierni. 

– Kochajmy Kościół. Kościół to nasza Matka, a Matkę się 
zawsze kocha. O matce nie mówi się nigdy źle. Nawet gdy 
matka się zapomni i gdzieś zawiedzie, to trzeba wtedy boleć i 
boleść wylewać pod krzyżem. Kochajmy Kościół Boży i 
uczmy innych miłości do Kościoła, pomimo jego ludzkiej sła-
bości. 

– Unikajmy kompromisu ze złem. Chrystus mówił: „Jeśli 
więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i 
odrzuć od siebie... I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu,  odetnij  ją  i odrzuć  od siebie.  Lepiej  bowiem  jest 
dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało  iść  do  piekła”  (Mt 5, 29-30).  A  więc  
jest nam ciągle potrzebny duch ofiary, duch rezygnacji. Twarda 
jest  więc droga do nieba.  Tylko  taka droga  wiedzie  do  celu 
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ostatecznego, do nieba. Skoro cel jest tak wzniosły i wielki, to i 
środki do niego wiodące muszą być trudne. 

– Trwajmy wiernie na Pańskim żniwie. Nie dajmy się niczym 
zniechęcić. Nie opuszczajmy skrzydeł, gdyż cel, do którego 
zmierzamy, jest wielki. Nie pozwólmy, by wilki drapieżne roz-
praszały nasze owce. 

W roku 1937, po swoim powrocie z Japonii, zwierzył się 
ojciec Maksymilian Kolbe jednemu ze współbraci, że gdy był 
w Japonii ukazała mu się pewnego razu Matka Boża i powie-
działa, że będzie zbawiony, że będzie w niebie. Chciał na-
prawdę na to niebo zasłużyć. Może dlatego tak gorliwie pra-
cował dla Bożej chwały. Może dlatego zdobył się na heroizm 
śmierci w obozie. To on przecież najdokładniej z ludzi zro-
zumiał i wypełnił słowa Mistrza: „Nikt nie ma większej miło-
ści od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(J 15, 13). 

Św. Paweł miał też widzenie nieba. Wyznał przy tej oka-
zji: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 
Bóg tym, którzy Go miłują” (l Kor 2, 9). Dlatego wiedział 
dobrze, dlaczego się trudzi, i powtarzał: „nie na próżno się 
trudzimy” (Flp 2, 16). Pewnego razu nawet wyraźnie wskazał 
na te trudy: „Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; 
daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa 
śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzie-
ści 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 na rzekach, w niebez-
pieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od wła-
snego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebez-
pieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustko-
wiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpie-
czeństwach od fałszywych braci;  w pracy i umęczeniu, czę-
sto na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, 
w zimnie i nagości,  nie  mówiąc już  o mojej codziennej udrę- 
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ce płynącej z troski o wszystkie Kościoły” (2 Kor 11, 23b-
28). 

Tak Apostoł zarabiał na niebo. Nasza droga nie może być 
inna. Musi być to droga trudu, doświadczeń, droga krzyża, 
cierpienia, i to bardzo różnego. Pytamy na koniec, kto nam 
pomoże ten program zrealizować, gdzie znajdziemy siłę do 
tej wspinaczki na szczyt niebiański. Siłą naszą będzie Ten, 
który nas wezwał, Ten, który zwyciężył świat. 

3. W Słowie Bożym i w Eucharystii nasza siła 

W Jego Słowie, które wiecznie trwa i w Jego Najświęt-
szym Chlebie, który daje życie, jest siła do dalszej naszej 
służby w Jego Kościele. Rozważajmy zatem Boże Słowo z 
wielką starannością. Przyjmujmy Boży Chleb z żywą wiarą. 
Nabierajmy nowych sił w codziennej modlitwie. 

Szczególną pomoc znajdziemy u Matki Jezusa Chrystusa. 
Ona jest szczególną Matką kapłanów. W pierwszych latach 
kapłańskich żyją zwykle nasze matki. Ale z czasem starzeją 
się i odchodzą. Zostaje nam jednak Matka Jezusa. Ta Matka, 
która nigdy nie umiera, która się nigdy nie starzeje, która jest 
zawsze młoda. Ona została wybrana – wyjęta spod zmazy 
grzechu Adama. Ona wydała świat i wychowała Jedynego 
Kapłana. W Niej widzimy najdoskonalszego człowieka na 
ziemi. W Niej urzeczywistniła się najpełniej harmonia współ-
pracy człowieka z łaską Bożą. W Niej zrealizowało się w 
pełni zbawienie Chrystusa. W Niej znajdziemy szczególną 
pomoc w tej wspinaczce ku Niebu. Ona już stała się mocą i 
siłą dla wielu uczniów Chrystusa. Ona jest szczególną Matką 
Jana Pawła II. On Ją obrał sobie za Matkę. Jej powiedział: 
„Totus Tuus”. On wzywał Jej pomocy w czasie bolesnego 
zranienia. Mówił wówczas do swej Matki: „Maryjo! Matko 
moja!” 

Dlatego i my uczyńmy Ją dla siebie szczególną Matką. 
Niech Ona będzie nam Matką w dalszej drodze przez kapłań-
stwo. 
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Idźmy przeto w dal kapłańskiego życia stąd, z tego szcze-
gólnego miejsca, idźmy z radością, z pogodnym sercem, idź-
my z odwagą służyć dalej człowiekowi, narodowi, a w człowie-
ku i narodzie – Chrystusowi. Niech pomoc Pańska i opieka 
Matki Bożej będą zawsze z nami. Amen. 

Droga krzyżowa dla kapłanów 

Wprowadzenie 

Podejmujemy rozmyślanie o cierpiącym Chrystusie, dźwiga-
jącym krzyż na Kalwarię. Naszą myślą i wyobraźnią ogarniamy 
Zbawiciela w czternastu stacjach Jego krzyżowej drogi. 

Spróbujemy odnaleźć w poszczególnych stacjach tej drogi 
nas samych. Być może niektóre stacje z drogi Chrystusa już 
wystąpiły w naszym życiu, może nawet już wiele razy. Niektóre 
może jeszcze nastąpią. Wiele z nich z pewnością jeszcze się 
powtórzy. 

Spróbujmy odnaleźć się na tej drodze w roli Chrystusa, a 
także w roli innych osób, które w tej drodze uczestniczyły. 

Chryste, prosimy, niech Duch Święty wspomoże nas 
swym światłem w tym rozmyślaniu. 

L Wyrok 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, Żeś 
przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Jezus przyjmuje niesprawiedliwy wyrok śmierci od ludzi. 

Piłat umywa ręce, ale akceptuje wyrok ludu na Jezusa. 
Na mnie  też  ludzie  wydają  wyroki,  wypowiadają  sądy 

i oceny.  Czasem są one sprawiedliwe, ale  bywają  i  niespra- 
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wiedliwe, krzywdzące. Muszę je przyjmować w stylu Chrystusa, 
wierząc, że ostatecznie zwycięża prawda i dobro. 

Uświadamiam sobie także, że to ja niekiedy pochopnie sądzę 
drugich; wypowiadam niesprawiedliwe opinie, osądy o innych. 

Jezu, pomóż mi pokornie przyjmować niesprawiedliwe sądy 
o mnie i udziel mi łaski, abym nie wydawał pochopnych sądów i 
wyroków o drugich. Powiedziałeś przecież: „Nie sądźcie, aby-
ście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osą-
dzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą” (Mt 7, 1-2). 

II. Przyjęcie krzyża 

Jezus przyjmuje krzyż, ołtarz, na którym złoży ofiarę ze swe-
go życia. Ten krzyż będzie Go przygniatał w drodze na Kalwa-
rię. Tego krzyża nie odrzuci od siebie. 

W moim życiu jestem w podwójnej roli. Przyjmuję krzyże, 
które mi wkładają inni, często wrogowie Chrystusa i Kościoła, a 
czasem i moi bliscy. Przyjmuję krzyże, które niesie ze sobą mój 
wiek, które po prostu niesie codzienne życie. Bywa i tak, że to 
ja wkładam czasem innym na ramiona krzyże, wkładam swoim 
mówieniem, swoim działaniem. 

Jezu, pomóż mi przyjmować krzyż z poddaniem się woli Bo-
żej, broń mnie także przed wkładaniem krzyży innym ludziom. 
Powiedziałeś bowiem: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za 
Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38); „Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 23). 

III. Pierwszy upadek 

Jezus ujawnia swoją ludzką słabość. Pada pierwszy raz 
pod ciężarem krzyża, ale szybko podnosi się; wie, że to jesz-
cze nie koniec Jego drogi. 

Ja  też  upadam, przeżywam chwile przygnębienia,  a mo-
że i załamania.  Szukam  pomocy.  Sam także patrzę,  jak  inni 

323 



upadają. Co wtedy robię?; czy udzielam pomocy, czy patrzę 
obojętnie? 

Jezu, który upadłeś pod ciężarem krzyża i powstałeś. Po-
magaj powstawać, podnosić się w chwilach przygnębienia, roz-
goryczenia. Dodaj sił, udziel wrażliwości, abym nie był nieczuły 
na upadanie drugich. Powiedziałeś bowiem: „Kto poda kubek 
świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że 
jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej na-
grody” (Mt 10, 42). 

IV. Spotkanie z Matką 

To dobrze, że tu przyszła – Ta, która Go urodziła i wy-
chowała. – Ta, która Go najlepiej kochała – Maryja, Jego Mat-
ka. Swoją obecnością niosła ulgę w cierpieniu. 

Ona idzie i ze mną, bo mnie też kocha, kocha szczególnie 
wszystkich przyjaciół swego Syna. Maryjo, Matko moja, tak Cię 
nazywam, bo stałaś się pod krzyżem także moją Matką. 

Maryjo, Matko moja, niech pamięć na Twoją obecność bę-
dzie dla mnie osłodą mojej drogi krzyżowej. Z Tobą lżej mi iść 
do celu. Uproś mi łaskę z modlitwą i milczeniem nieść drugim 
pomoc. Pamiętam o słowach dotyczących Ciebie: „Maryja za-
chowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim ser-
cu” (Łk 2, 19). 

V. Pomoc Szymona 

Jezus korzysta z pomocy człowieka, gdy wskutek cierpienia 
zamiera w Nim ludzka siła. Godzi się na włączenie ludzi w do-
konywane dzieło zbawienia. 

W stacji tej znowu odnajduję się w podwójnej roli. Jestem 
tym, któremu inni pomagają, i czasem bywam tym, który pomaga 
innym. 

Jezu, naucz mnie przyjmować pomoc od drugich, ale tak-
że ożyw  we mnie gotowość do niesienia pomocy tym, któ-
rym ciężko – tym,  którzy są w potrzebie. Apostoł powiedział: 
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„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo 
Chrystusowe” (Ga 6, 2). 

VI. Weronika 

Na drodze krzyżowej Chrystusa nie wszyscy są oprawcami. 
Znajdują się i ci, którzy są po stronie Chrystusa. Wśród nich 
jest niewiasta Weronika. Jezus przyjmuje jej posługę i ją na-
gradza. 

Na mojej drodze życia jest wielu przyjaciół. Spotkałem 
już nieraz niejedną dobrą Weronikę. Jak się jej odwdzięczy-
łem? Czy mam coś z Weroniki dla tych, którzy niosą krzyż w 
moim otoczeniu? 

Jezu, który przyjąłeś posługę dobrej kobiety, spraw, abym 
cenił ludzi, którzy mi pomagają. Daj mi także serce ochotne 
do pomagania innym. Powiedziałeś przecież: „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 
życie swoje na okup za wielu” (Mt 20,26-28). 

VII. Drugi upadek 

Nie skończyło się na jednym upadku. Następuje drugi. Je-
zus jednak podnosi się, gdyż cel jeszcze nie jest osiągnięty. 

Z pewnością niejeden raz upadałem pod konkretnym krzy-
żem, który już w życiu niosłem. Każdy upadek jest wezwa-
niem, by się podnieść, zmobilizować i iść dalej – dalej do celu. 

Jezu, dodaj nam sił do kontynuacji drogi z krzyżem, dodaj 
sił do wytrwania. Powiedziałeś przecież: „Kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22b). 

VIII. Płaczące niewiasty 

Jezus tłumaczy niewiastom za kogo i dlaczego cierpi: 
„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej 
nad sobą i nad waszymi dziećmi” (Łk 23,28). 
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Nie wszyscy pocieszyciele w moim życiu przynoszą mi 
ulgę w cierpieniu. Wielu nie trafia w sens mojego cierpienia. 
Ich pocieszenie przechodzi obok mnie. Nie przynosi mi ulgi. 

Jezu, naucz mnie z miłością upominać innych. Broń mnie 
też przed tanim pocieszaniem drugich. Będę pamiętał o sło-
wach Apostoła: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, 
płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12, 15); „Przeto wzajem-
nie się pocieszajcie tymi słowami” (l Tes 4, 18). 

IX. Trzeci upadek 

Ostatni, najboleśniejszy upadek. I tym razem Jezus pod-
nosi się, aby dojść do celu swej drogi. 

Nie wiem dokładnie, jeszcze dziś nie mogę tego powie-
dzieć, czy już był ten trzeci, najboleśniejszy upadek na mojej 
drodze życia; czy może mam go jeszcze przed sobą? Patrzę w 
stronę Chrystusa podnoszącego się z ziemi ostatkiem sił i 
proszę: 

Panie Jezu, pomóż, abym nie pozostał na ziemi przywalo-
ny krzyżem, abym powstał z najtrudniejszego upadku. Pa-
miętam o słowach Pisma: „Zawołałem z ucisku do Pana, Pan 
mnie wysłuchał i wywiódł na wolność” (Ps 118, 5); „Wszyst-
ko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). 

X. Odarcie z szat 

Jezusa odzierają z szat. Na krzyżu nie może zawisnąć w 
stroju, w którym chodził. Ma być wszystkiego pozbawiony, 
bo nie chciał posłuchać swoich wrogów, bo się uważał za 
Syna Bożego. 

Jestem czasem obnażany z moich szat. Niekiedy próbują 
mi zdjąć maskę, którą noszę, i za którą się ukrywam. 

Ja też czynię podobnie drugim. Czasem chcę oglądać ludzi 
obnażonych, także z tych ludzkich, zwykłych szat. 

Jezu, przepraszam Cię  przy  tej stacji za grzechy nieczy-
stości;   grzechy   moje  i  świata  całego.   Chryste,  pamiętam 
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o Twoim ostrzeżeniu: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie 
ulegli pokusie” (Mt 26, 41); „Każdy, kto pożądliwie patrzy na 
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” 
(Mt 5, 28). 

XI. Przybicie do krzyża 

Nadchodzi finał. Dobiega końca droga z krzyżem. Nastę-
puje ostatni akt zbrodni nad Synem Bożym: przybicie do 
krzyża. Jezus jest konsekwentny. Nie korzysta ze swojej bo-
skości. Poddaje się ludzkiej złości. Daje się ukrzyżować. 

Ja też tam byłem wśród oprawców przybijających Cię do 
krzyża. Mówią mi, że każdy mój grzech jest udziałem w 
przybijaniu Cię do krzyża. Dziś przepraszam Cię za to przy-
bijanie i mówię szczerze: Nie chcę Cię więcej do krzyża 
przybijać. 

Chryste, zachowaj mnie od zła wszelkiego, zachowaj mnie 
od krzyżowania. Oby nie odnosiły się do nas słowa Pisma: 
„Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na 
pośmiewisko” (Hbr 6, 6). 

XII. Śmierć Chrystusa 

Dochodzą do mnie słowa z krzyża: „Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46); „Ojcze, przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34); „Zaprawdę, powiadam ci: 
Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43); „Niewiasto, oto 
syn Twój... Oto Matka twoja” (J 19, 26b-27a); „Pragnę... 
Wykonało się!” (J 19, 28b. 30a); „Ojcze, w Twoje ręce skła-
dam ducha mojego” (Łk 23, 46). 

Stoję pod Twoim krzyżem. Cóż Ci mogę powiedzieć, Pa-
nie? Powiem tylko tyle: Dziękuję Ci za tę śmierć, która była 
za mnie, która była na odpuszczenie grzechów wszystkich 
ludzi. Ja zawiniłem, a Ty umarłeś za mnie, umarłeś, abym 
mógł żyć na wieki. 

Niech będzie uwielbione święte imię Twoje. 
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Chryste ukrzyżowany, niech słowa Apostoła staną się mo-
imi słowami: „Co do mnie, nie daj, Boże, bym się miał chlu-
bić z czego innego, jak tylko «z krzyża Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla 
mnie, a ja dla świata” (Ga 6, 14). 

XIII. Zdjęcie z krzyża 

Jezus wraca w ramiona Matki. Wydała Go światu w Be-
tlejem. Wykarmiła i wychowała. Świat wraca Jej Syna zamę-
czonego. Pełna bólu przyjmuje Go na swoje łono. 

Maryjo, byłaś najdoskonalszym i najprawdziwszym czło-
wiekiem na naszej ziemi. Jakże Cię to bolało, gdy przyjęłaś na 
kolana zamęczonego Syna. Masz przez to szczególny udział w 
dziele Odkupienia, i dlatego jesteś nam tak bliska i kochana. 

Maryjo, do Ciebie odnosimy słowa Pisma: „Wszyscy, co 
drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść po-
dobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie 
Pan” (Lm l, 12). 

XIV. Pogrzeb Chrystusa 

„Pod wieczór... przyszedł Józef z Arymatei... zdjął Jezusa 
z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był 
w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień” (Mk 15, 
42.43.46). 

Jezus spoczął w grobie na wzór mieszkańców ziemi, ale w 
nim nie pozostał. Grób Jego jest pusty. 

Zmierzam do kresu życia. Już jest ustalona data mego 
odejścia. Na ziemi jest miejsce, gdzie spocznie moje ciało. 
Nie pozostanę jednak w tym grobie na zawsze, bo Chrystus 
zmartwychwstał. „Chrystus zmartwychwstań jest, nam na 
przykład dań jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bo-
giem królować, Alleluja”. 

Panie, Jezu Chryste, Twoje zmartwychwstanie jest na-
dzieją  na  nasze  zmartwychwstanie.  Przyjmujemy z radością 
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orędzie Apostoła: „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 
spośród tych, co pomarli... I jak w Adamie wszyscy umierają, 
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (l Kor 15, 20. 
22). 

Zakończenie 

Przeszliśmy w naszym rozważaniu śladami cierpienia 
Chrystusa. Odkryliśmy ponownie na Jego drodze krzyżowej 
miłość do każdego z nas. Przeżyliśmy na nowo prawdę słów: 
„Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” 
(J 13, 1). 

Niech ta pasyjna refleksja obudzi w nas gotowość do bez-
interesownego poświęcenia się dla drugich (na wzór Chrystu-
sa) i niech będzie umocnieniem na naszej drodze krzyżowej. 
Amen. 
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