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Słowo wstępne

Wiosną 1996 r., a więc dokładnie 23 lata temu, ukazał się 
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pierwszy 
tom „Siejby słowa”. Jego podtytuł brzmiał: „Na drodze do ka-
płaństwa. Homilie i rozważania do alumnów” (Wrocław 1996, 
ss. 391). Nikt, nawet sam autor, nie przypuszczał, że kiedyś 
w tej serii ukaże się tom pięćdziesiąty. Życie ludzkie, kierowane 
przez Pana Boga, przynosi jednak niespodzianki. Pierwsze, 
dziesięć tomów „Siejby słowa” zawierają homilie i rozważania, 
wygłoszone w mojej posłudze kapłańskiej w latach 1969-2004, 
od święceń prezbiteratu do święceń biskupich, uporządkowane 
wedle roku liturgicznego, wedle rodzaju słuchaczy, różnych 
okoliczności i sytuacji, w których były głoszone. Dokładniejsza 
charakterystyka i statystyka tych tomów jest przedstawiona 
w „Słowie wstępnym” do dziesiątego tomu (zob. „Siejba słowa, 
tom X, Słowo Boże na każdy czas. Homilie okolicznościowe”, 
Wrocław 2005, ss. 533). Nadmienię tylko, że tomy te w sumie 
zawierają 865 homilii, na przeszło 3500 stronicach.

Następne tomy „Siejby słowa”, od jedenastego do pięćdzie-
siątego, zawierają homilie i rozważania wygłoszone w mojej 
posłudze biskupiej w latach 2004-2017 i są zamieszczone 
w porządku chronologicznym wedle dat ich wygłoszenia. Do 
roku 2010 z każdego roku kalendarzowego ukazywały się dwa 
tomy, zaś od roku 2011, w związku z większą ilością głoszo-
nych homilii, ukazują się rocznie cztery tomy. Z okresu posługi 
biskupiej, dotąd zostało zamieszczonych trzy tysiące dwieście 
pięćdziesiąt homilii, a więc w sumie w pięćdziesięciu tomach 
zostało zamieszczonych cztery tysiące sto piętnaście homilii, 
na przeszło piętnastu tysiącach stronic.

Homilie zamieszczone w tomie pięćdziesiątym zostały 
wygłoszone w drugim kwartale roku 2017. Mając świadomość, 
że w nauczaniu Kościoła w jakimś stopniu bywają zauważane 
aktualne wydarzenia religijne, warto przypomnieć to, co w tym 
czasie działo się w Kościele powszechnym, polskim i świd-
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nickim. Ojciec Święty Franciszek odbył w tym kwartale dwie 
pielgrzymki. Były to pielgrzymki: osiemnasta i dziewiętnasta 
podczas jego pontyfikatu. Pierwsza miała miejsce w dniach 
28 i 29 kwietnia. Była to podróż apostolska do Egiptu. W stolicy 
kraju, w Kairze, papież odbył wiele różnych spotkań. Hasło 
tej pielgrzymki brzmiało: „Papież pokoju w Egipcie pokoju”. 
Drugą pielgrzymkę poza granice Włoch odbył Ojciec Święty 
Franciszek w maju do Portugalii, by uczcić stuletnią rocznicę 
objawień Matki Bożej w Fatimie. W sobotę, 13 maja, wyniósł 
do chwały ołtarzy poprzez akt kanonizacji dwójkę pastuszków 
fatimskich: rodzeństwo: Franciszka i Hiacyntę. Przez to, jako 
kolejny papież, potwierdził autentyczność i prawdziwość ob-
jawień fatimskich.

Przypominając działalność pasterską Ojca Świętego Fran-
ciszka warto odnotować, że w roku 2017 papież Franciszek 
ustanowił Światowy Dzień Ubogich, którego obchód wyznaczył 
na 33 niedzielę w ciągu roku.

Z ogólnopolskich wydarzeń religijnych, jakie miały miejsce 
w drugim kwartale roku 2017 odnotujmy jedno. Był nim uro-
czysty akt ponowienia poświęcenia Kościoła i Narodu Polskiego 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Miało to miejsce w Zakopanem 
na Krzeptówkach, w głównym narodowym Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. Akt został wypowiedziany 
6 czerwca 2017 r. przez ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w obecności 
Episkopatu, pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz pani Beaty Szydło, premier Polskiego Rządu.

W diecezji świdnickiej nadal trwała w tym czasie, już trzeci 
rok z rzędu, peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej. Naj-
ważniejszym wydarzeniem w diecezji w drugim kwartale roku 
2017 była uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej, 
Uzdrowienia Chorych, która miała miejsce dokładnie w setną 
rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie – 
13 maja. Aktu koronacji w imieniu Ojca Świętego Franciszka 
dokonał jego legat ks. kard. Zenon Grocholewski, były prefekt 
Kongregacji Edukacji Katolickiej.
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Z innych wydarzeń wspominanego czasu można jeszcze 
odnotować ustanowienie w diecezji świdnickiej trzeciej Kapi-
tuły Kolegiackiej p.w. Matki Bożej Strzegomskiej i Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Ogłoszenie Kapituły 
miało miejsce w katedrze świdnickiej w Wielki Czwartek, 
13 kwietnia 2017 r. Natomiast instalacja kanoników odbyła 
się 29 czerwca tegoż roku, w uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w bazylice strzegomskiej.

Ukazujący się pięćdziesiąty tom „Siejby słowa” jest dedyko-
wany duchowieństwu i wiernym świeckim diecezji świdnickiej 
z racji przypadającego w obecnym roku piętnastolecia jej istnie-
nia. Trzeba tu przypomnieć, że diecezję świdnicką powołał do 
istnienia św. Jan Paweł II, 24 lutego 2004 roku, realizując za-
łożenia bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. 
Dekret ten wszedł w życie 25 marca 2004 r., w dniu ingresu 
i święceń pierwszego biskupa świdnickiego. W ciągu piętnastu 
lat, dzięki Bożej łaskawości i wsparciu wielu dobrych ludzi: du-
chowieństwa i wiernych świeckich, udało się nam ukształtować 
prawie wszystkie kanoniczne instytucje diecezjalne. W czasie 
mijającego, pierwszego piętnastolecia przy Bożej łaskawości 
przeprowadziliśmy trzy ważne inicjatywy duszpasterskie. Były 
to: I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w roku 2005 oraz 
dwie peregrynacje: peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego 
w latach 2007-2010 oraz peregrynacja Figury Matki Bożej Fa-
timskiej w latach 2014-2017. Była to nasza odpowiedź na dwa 
ogłoszone przez św. Jana Pawła II orędzia: Orędzia o Bożym 
Miłosierdziu i Orędzia Fatimskiego. Będziemy za to wszystko 
dziękować Panu Bogu podczas różnych uroczystości diecezjal-
nych, jakie są zaplanowane na rok 2017.

Poprzez dedykację niniejszego tomu „Siejby słowa” naszej 
wspólnocie diecezjalnej, pragnę wyrazić szczerą wdzięczność 
naszemu duchowieństwu, osobom życia konsekrowanego 
i wiernym świeckim za współtworzenie tego dobra, które stało 
się udziałem wielu ludzi. Dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Adamowi Bałabuchowi, biskupowi pomocniczemu 
naszej diecezji, za ofiarną, pełną modlitwy, spokoju i łagodności 
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posługę pasterską; dziękuję wikariuszom biskupim, wszystkim 
pracownikom Świdnickiej Kurii Biskupiej, Wspólnocie Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Świdnicy, pracownikom 
Sądu Biskupiego, Caritas Diecezjalnej, Wspólnocie Domu Księ-
ży Emerytów, Kapitule Katedralnej i Kapitułom Kolegiackim, 
Radzie Kapłańskiej i Duszpasterskiej, wszystkim dziekanom, 
proboszczom i wikariuszom, osobom życia konsekrowanego 
i wszystkim wiernym świeckim za modlitwę i współtworzenie 
dobra na większą chwałę Pana Boga i na pożytek Ludu Bożego.

Na koniec dziękuję Osobom, które mają szczególny udział 
w przygotowaniu tego zbioru homilii i rozważań, a więc, 
księżom sekretarzom: ks. dr Marcinowi Gęsikowskiemu 
i ks. dr Grzegorzowi Umińskiemu. Dziękuję serdecznie księdzu 
dr Krzysztofowi Ora, dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego 
Świdnickiej Kurii Biskupiej, za pracę redakcyjną i korektorską. 
Dziękuję panu Stanisławowi Mrozowi za dokonanie składu 
komputerowego, zaś panu prof. dr hab. Andrzejowi Batorowi 
za wykonanie kolejnej okładki. Słowa podzięki składam także 
panu Bogdanowi Kokocińskiemu, właścicielowi drukarni w No-
wej Rudzie, za końcową korektę, za wydruk i oprawę książki.

+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki

Świdnica, 24 lutego 2019 r., w piętnastą rocznicę ustanowienia 
diecezji świdnickiej



Homilie kwietniowe





13

Ze świata cierpienia do świata chwały
Wrocław, 1 kwietnia 2017 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. Seweryna Krasnowskiego ojca ks. Mirosława, 
proboszcza parafii pw. św. Rodziny w Wałbrzychu 

Kościół pw. św. Rodziny

1. Przez bramę śmierci z życia do życia

Czcigodny Księże Januszu, pasterzu tutejszej wspólnoty 
parafialnej, drogi księże Mirosławie, żegnający dziś swego ojca; 
wszyscy bracia kapłani tu obecni, droga pani Halino, małżonko 
zmarłego Seweryna, Droga córko Alicjo i synu Jacku wraz ze 
swoimi rodzinami, drodzy: siostry i bracia w Chrystusie! Na 
dzisiejszą Mszę św. pogrzebową wybraliśmy Ewangelię, która 
nam opowiada o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Wpi-
suje się ona w klimat kończącego się powoli Wielkiego Postu 
i nadchodzących Świąt Pańskiego Zmartwychwstania.

Drodzy bracia i siostry, pragniemy spojrzeć na śmierć 
śp. Seweryna Krasnowskiego, ojca rodziny chrześcijańskiej, 
przez pryzmat śmierci naszego Zbawiciela. Ta szczególna 
śmierć w dziejach świata nie była łatwym przeżyciem ani 
dla Jezusa, ani dla Jego Matki, ani dla najbliższych uczniów. 
Największą traumę przeżyli uczniowie, którzy się rozproszyli 
i poukrywali, bojąc się, żeby ich nie spotkał podobny los do 
ich Mistrza. Jednakże ta trauma po Jezusie nie trwała długo, 
bowiem trzeciego dnia po śmierci wszystko zaczęło się zmie-
niać. Jezus zmartwychwstał. Poszukującym przy grobie Jezusa 
niewiastom powiedzieli dwaj mężczyźni w białych szatach: 
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 
tutaj, zmartwychwstał” (Łk 24,5b-6a).

Adam Mickiewicz przedstawił w „Dziadach” podwójną hi-
storię życia tej samej osoby. Dotychczasowy bohater – Gustaw 
umiera dla tego świata, dla istniejącej sytuacji politycznej, dla 
dotychczasowej historii. Na miejsce Gustawa rodzi się Konrad 
– nowy bohater, reprezentujący nową epokę, wchodzi z nowym 
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zrywem do walki niepodległościowej. To wszystko, co związało 
się z poprzednią osobą Gustawa, przestało istnieć. Budzą się 
do życia nowe dzieje ludzi, na które czekają całe pokolenia.

Na kalwaryjskim wzgórzu zamknął się jeden tom historii 
ludzkości, a otworzył nowy. Bóg – człowiek umarł dla tego 
świata, aby świat narodził się do nowego życia. Jezus umarł, 
aby przez swoją śmierć udzielić życia każdemu z nas. Wydaje 
się to paradoksalne, trudne do przyjęcia w wierze, żeby ze 
śmierci mogło rodzić się życie. A jednak okazało się to realną 
rzeczywistością. Sam Jezus powiedział: „Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).

W ostatnią niedzielę zgasło życie doczesne w śp. Sewery-
nie. Zamknęła się dla niego karta życia ziemskiego. Jednakże 
na tym zgasłym życiu doczesnym, dzięki śmierci Chrystusa, 
narodziło się w Sewerynie nowe życie. Ziarno tego nowego 
życia zostało wsiane już na chrzcie świętym. Przypomniał nam 
to dzisiaj św. Paweł w Liście do Rzymian: „Bracia: Czyż nie 
wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 
śmierć? Przyjmując zatem chrzest, zanurzający nas w śmierć, 
zostaliśmy z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli 
w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale 
Ojca” (Rz 6, 3-4). Przez bramę śmierci przeszedł śp. Seweryn 
do lepszego świata, świata wolnego od zagrożeń, od zła, od 
zmartwień, od cierpień, świata wolnego od śmierci.

2. Ważniejsze wydarzenia z życia śp. Seweryna 
Krasnowskiego

Gdy zamyka się życie doczesne człowieka, zwykle patrzymy 
na jego przebytą drogę. Spójrzmy dzisiaj na drogę życia, którą 
przebył śp. Seweryn, będąc wśród nas.

Śp. Seweryn Krasnowski urodził się 27 października 
1932 roku w Błoniu koło Warszawy. Został ochrzczony w Pa-
rafii św. Trójcy w Błoniu. W swoim dzieciństwie przeżywał 
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z rodzicami trudny czas drugiej wojny światowej. Po zawierusze 
wojennej trzeba było zorganizować sobie życie. 27 grudnia 
1958 r. zawarł sakrament małżeństwa z Haliną z domu Nowac-
ką i przybył wraz z małżonką do Wrocławia. W małżeństwie 
urodziło się im troje dzieci: synowie Jacek i Mirosław oraz 
córka Alicja. W roku 1966 przeprowadził się wraz z rodziną do 
parafii św. Rodziny, gdzie mieszkał aż do śmierci. Największą 
wartością Jego życia była rodzina i praca. Swoje dzieci uczył 
miłości do Pana Boga i ludzi oraz szacunku do pracy przykła-
dem swojego życia. Codziennie, mimo zmęczenia, wieczorem 
klękał do modlitwy i często z twarzą ukrytą w dłoniach roz-
mawiał z Bogiem.

Dwa lata temu po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej, 
nie zmienił swojego życia. Nie opuścił nawet jednego dnia 
pracy. Zmiana nastąpiła rok temu, kiedy udar przykuł go do 
łóżka. Cierpiąc coraz bardziej, zawsze myślał o innych, a szcze-
gólnie wypytywał co nowego udało się zrobić w kościele i co 
się zmieniło.

W nocy z 25 na 26 marca, będąc przytomny, mimo coraz 
większego bólu, przyjął Komunię św. i Sakrament namasz-
czenia chorych. Zmarł w niedzielę 26 marca nie wybudzając 
się po zabiegu. Całe życie przeżył w wierze i miłości do Pana 
Boga. W wierze także odszedł z tego świata. To nam daje atut 
do nadziei, że z tego świata cierpienia, z tego padołu płaczu, 
przeszedł w nowy, szczęśliwy świat.

3. Słowa pożegnania

Drogi ojcze Sewerynie, zamknęła się dla ciebie ostatnia karta 
ziemskiego życia. Pan Bóg przeprowadził cię przez ziemię, 
darząc cię swoim błogosławieństwem. Był dla ciebie mocą 
i ostoją w latach grozy wojennej, gdy widmo śmierci unosiło 
się niemal nad każdym człowiekiem. Po wojnie opuściłeś ro-
dzinne strony, w poszukiwaniu nowych warunków życia. Twoją 
życiową siłą była silna wiara i zaufanie do Boga i do ludzi. 
Wielką nagrodą już tu na ziemi było obdarzenie Twego syna 
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Mirosława darem kapłaństwa. Drogi tato, oto wybija godzina 
pożegnania się z Tobą. Dziękujemy w tej Eucharystii Panu za 
Ciebie, za wszelkie dobro, które Bóg przekazał przez ciebie 
ludziom. Dziękujmy tobie za wzorowe wychowanie swoich 
dzieci. W szczególności dziękujemy za urodzenie i wychowanie 
syna Mirosława, który tak gorliwie służy Bogu i Kościołowi, 
jako kapłan diecezji świdnickiej. Z pewnością wiele cennych 
przymiotów, które posiada, odziedziczył od ciebie. Niosłeś 
drogą życia liczne krzyże, ale wszystko przetrzymałeś – pro-
wadzony światłem wiary i Bożej miłości.

Niech Chrystus Pan wybieli w swojej zbawczej krwi wszyst-
kie cienie twego życia i niech ozdobi twoją duszę szatami 
zbawienia i wprowadzi cię do wiekuistej światłości. Amen.

Czas odnowy wiary w powołanie 
do nieśmiertelności
Dzierżoniów, 2 kwietnia 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii 
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

1. Wielkopostna troska o duchowość

Jesteśmy wszyscy na wielkopostnej drodze, która już 
wkrótce, za niecałe 2 tygodnie się zakończy. Na tej drodze 
podejmujemy uczynki pokutne, które nam zadał Jezus w Środę 
Popielcową. Staramy się, by nastąpiło ożywienie modlitwy 
w naszym życiu, by więź z Bogiem była żywsza na co dzień. 
Staramy się też podejmować uczynki pokutne wyrażające się 
w ograniczeniach w jedzeniu i piciu, w rezygnacji z pewnych 
przyjemności i także staramy się pełnić uczynki miłosierdzia, 
a więc uczynki, które nazywamy jałmużną, zwłaszcza wobec 
tych, którzy są w sytuacji trudnej, są w potrzebie. Na waszej 
drodze wielkopostnej już mieliście także rekolekcje i możliwość 
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zatrzymania się przed Bogiem, by dokonać oceny swojego ży-
cia, oczyszczenia swoich serc, wzbudzenia wielu postanowień. 
Te rekolekcje to czas wskrzeszenia życia Bożego w waszych 
sercach, nawet gdyby ono nie było zupełnie wygaszone, to 
przez spowiedź świętą, przez Komunię Świętą ono się odradza, 
odnawia, pogłębia.

I oto dzisiaj uczestniczymy w liturgii świętej niedzielnej 
i słuchamy Ewangelii wzruszającej, która nas z pewnością 
chwyta za serce. Jezus bywał w różnych sytuacjach, pamiętamy 
sprzed dwóch tygodni, jak spotkał się z niewiastą, która miała 
sześciu mężów, która miała życie chaotyczne. Powiedział jej 
o wodzie żywej, którą ma i której ludzie potrzebują do życia. 
Tydzień temu widzieliśmy Jezusa, który spotyka człowieka 
niewidomego od urodzenia i przywraca mu wzrok, nie tylko ten 
wzrok fizyczny, żeby mógł widzieć świat, ale także wzrok wiary. 
Gdy go Jezus zapytał, czy wierzysz w Syna Człowieczego, od-
powiedział na pytanie – „któż to jest ten Syn Człowieczy, żebym 
w Niego uwierzył? Jest to Ten, który mówi z tobą.” I niewidomy 
wyznał wiarę, że Jezus jest Mesjaszem, jest Prorokiem, a więc 
otrzymał też wzrok wiary, wzrok duchowy, też bardzo ważny. 
Istnieją niestety ludzie ślepi na Boga, na to, co niewidzialne.

2. Chrystus wobec śmierci

Dzisiaj Jezus spotyka się z fenomenem śmierci. Jest we-
zwany do przyjaciół, do Betanii, gdzie żyło troje bliskich Mu 
ludzi – Łazarz i jego dwie siostry Maria i Marta. Tam często 
przychodził na odpoczynek i był bardzo dobrze przyjmowany. 
Marta była wspaniałą gospodynią, przygotowywała poczęstun-
ki. Maria z kolei była słuchaczką Jego opowiadań i Jego nauki. 
Wielka to była przyjaźń, skoro Jezus, gdy stanął nad grobem 
człowieka, w którym zgasło życie ziemskie, zapłakał. Po ludzku 
zatęsknił za przyjacielem, który odszedł do wieczności. Tak 
myśmy płakali nad papieżem św. Janem Pawłem II, gdy umierał. 
Byliśmy przejęci jego umieraniem. Śmierć, zwłaszcza ludzi 
bliskich, przyjaciół, ludzi, którzy dla nas są autorytetami, którzy 
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nas kochają, którym zależy na nas, zawsze nas boli i wywołuje 
tęsknotę. W jednej z parafii, krótko po śmierci papieża, widzia-
łem napis: „nie mogliśmy cię zatrzymać wśród nas, ale Cię nie 
wypuścimy z naszych serc.” Czy nie wypuszczamy? Owszem, 
wielu pamięta, ale wielu z nas zapomina. Moi drodzy, śmierć 
jest zawsze dla człowieka czymś dramatycznym i wszyscy, 
mimo że wierzymy, to się trochę śmierci lękamy. Dlatego się 
modlimy do św. Józefa o dobrą śmierć. Niektórzy mówią, że 
to jest wielka sprawa, żeby dobrze umrzeć, bo wtedy się ważą 
losy wieczności. Patrzymy na Chrystusa, przychodzi, spotyka 
się ze śmiercią przyjaciela, płacze, ale wypowiada wobec Marty, 
siostry Łazarza, słowa: „Ja jestem Zmartwychwstaniem i Ży-
ciem, kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy 
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Nikt z miesz-
kańców naszej ziemi nigdy takiej obietnicy nie złożył, nie był 
w stanie złożyć, żeby komuś obiecać życie wieczne. Dokonał 
tego jedynie Bóg wcielony, Syn Boży Jezus Chrystus. Jeżeli 
uwierzymy, to będziemy żyć. „Kto we Mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie.” A przecież wszyscy umrzemy. Jeśli umrze-
my w wierze, to będziemy żyć. „Ty nam życie wieczne dasz, 
źródło życia Panie nasz” – śpiewamy w pieśni. Kto wierzy, jest 
naprawdę na dobrej drodze i ma przed sobą przyszłość. Ludzie 
wierzący mają przyszłość i tu na ziemi, i potem w wieczności, 
bo to jest ta ostateczna przyszłość, która nie ma granic, nie ma 
końca w czasie.

2. Troska o życie duchowe znakiem pamięci o wieczności

Dlatego ożywiamy naszą wiarę, chcemy zachowywać 
przyjaźń z Bogiem, żebyśmy nie umarli duchowo, bo dzisiaj 
św. Paweł nas też przestrzega przed śmiercią duchową, czyli 
przed utratą wiary, czy modlitwy. Są ludzie, którzy się dają 
okraść z wiary, z modlitwy, z przyjaźni z Bogiem, z Kościołem. 
Św. Paweł dzisiaj mówi: „ciało wprawdzie podlega śmierci ze 
względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek 
usprawiedliwienia. Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który 
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Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten co wskrzesił Jezusa Chry-
stusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha”. Odzyskaliście życie 
duchowe po rekolekcjach, przez sakrament pokuty i Eucharystii. 
Pilnujcie, strzeżcie tego życia, to jest fundament, na którym 
zostaje nadbudowane życie wieczne.

Powtórzmy na koniec jeszcze raz słowa Jezusa, które wypo-
wiedział do Marty i także do nas: „Ja jestem Zmartwychwsta-
niem i Życiem, kto we Mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć 
będzie na wieki” „Każdy to żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wieki”. Jezus zapytał Martę po tych słowach – „wierzysz 
w to?” Marta odpowiedziała: „tak Panie, ja mocno wierzę, że 
jesteś Mesjasz Syn Boży”. I my za wzorem Marty te słowa 
powtórzmy w wyznaniu wiary: wierzę w jednego Boga...

Niebezpieczeństwo fałszywych osądów
Dzierżoniów, 3 kwietnia 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii  
z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

1. Potępiać grzech a nie grzesznika

W dzisiejszej homilii nam wypada połączyć przesłanie Bo-
żego słowa z Duchem Świętym, którego za chwilę przyjmiecie. 
Dzisiejsza liturgia Słowa opowiada nam o dwu niewiastach, 
którym groziła kara śmierci. Jest między nimi pewna różnica. 
Ta pierwsza ze Starego Testamentu z czasów proroka Daniela 
była niewinna, starcy ją posądzili o cudzołóstwo, o grzechy 
nieczyste, a ona była niewinna i wskutek tych fałszywych 
oskarżeń miała ponieść śmierć. Od śmierci ją wybawił Boży 
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człowiek, prorok Daniel, który kierując się Prawem Bożym, 
stanął w obronie niewinnej kobiety. Udało mu się wybronić 
i pokazać, że oskarżyciele byli przewrotni i chcieli zakryć swój 
grzech, oskarżając niewinną kobietę.

Kobieta ewangeliczna, ta przyprowadzona do Jezusa, była 
winna, bo została przyłapana na uczynku cudzołóstwa. Prawo 
Mojżeszowe taką nakazywało kamienować, więc prawo było 
przeciwko niej. W jej obronie stanął Chrystus. Miała wielkie 
szczęście, że ją przyprowadzono do Chrystusa. Wobec Jezusa 
zastosowano pułapkę, bo każda odpowiedź Jezusa mogła być 
niekorzystna dla Niego. Padło pytanie – „Nauczycielu, co 
Ty każesz? Bo prawo każe ją kamienować, a co Ty sądzisz?” 
Gdyby Jezus powiedział, że trzeba prawo wykonać, przepis 
prawa zastosować, to by się okazał okrutnikiem, człowiekiem 
bez miłosierdzia. Gdyby natomiast kazał ją uwolnić, to wy-
stąpiłby przeciwko prawu Starego Testamentu, a sam przecież 
powiedział, że „ani jedna jota, ani jedna kreska się nie zmieni 
w zakonie”. Mówił, że przyszedł na ziemię nie uchylić prawo 
Mojżesza, ale je dopełnić, udoskonalić. Więc to była pułapka, 
sidło zastawione na Chrystusa. Chrystus znakomicie wybrnął 
z tej pułapki, mówiąc: „kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy na nią rzuci kamień”. Potem nachylił się, by pisać coś 
na piasku, niektórzy mówią, że pisał występki tych, którzy tę 
kobietę przyprowadzili. Oni zaczęli się rozchodzić i na końcu 
została tylko ta kobieta i Chrystus. Jezus zapytał: „Niewiasto, 
gdzie są ci, którzy cię przyprowadzili? Nikt cię nie potępił? 
Nikt, Panie.” I usłyszała od Jezusa: „idź i Ja cię nie potępiam, 
ale idź i nie grzesz więcej.” Wybronił tę kobietę, której groziła 
kara śmierci przez ukamienowanie.

Droga młodzieży, gdy przyglądamy się tym dwóm wyda-
rzeniom, to chcemy wysnuć z nich wskazówkę, że nie wolno 
nam nigdy potępiać ludzi, nawet tych, którzy zgrzeszyli. Można 
i trzeba potępiać zło, potępiać grzech, uczynki złe, ale nigdy nie 
wolno potępiać człowieka jako człowieka. Zwykle ci, którzy po-
tępiają, oskarżają, to w nich jest taki mechanizm psychiczny, że 
chcą przez to zakryć swoje słabości, swoje grzechy. Najczęściej 
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ci, którzy atakują drugich, ich oskarżają, potępiają, piętnują, to 
sami coś ukrywają, chcą przykryć własne bezeceństwa. Jezus 
kilkakrotnie przestrzegał przed wydawaniem pochopnych opi-
nii, mówił pewnego dnia: „nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. 
Sądzenie jest bardzo niebezpieczne, bo nikt z nas nie zna do 
końca prawdy o drugim człowieku, o bliźnim. Tylko Bóg zna 
nas dogłębnie, zna lepiej nas niż my znamy samych siebie. 
Dlatego osąd zawsze powinniśmy oddawać Bogu. To jest Jego 
prawo, żeby nas osądzać.

Wiemy, że była taka sytuacja w dziejach zbawienia, że to 
człowiek Boga osądził. To miało miejsce w przypadku wydania 
wyroku śmierci na Jezusa, który był niewinny, sprawiedliwy, 
dobrze czynił, wszystkim pomagał, wzywał do miłosierdzia 
i na Niego Sanhedryn wydał wyrok, który potem potwierdził 
Piłat. Nie miał Jezusa kto bronić. Nawet, gdy Piłat pytał ludu, 
kogo chcecie wypuścić Jezusa czy Barabasza, to wszyscy 
krzyknęli – Barabasza! Jezus został skazany wyrokiem ludzi 
na śmierć. Był to sąd człowieka nad Bogiem, który się fatalnie 
skończył. Pamiętajmy, to nie my mamy osądzać Boga, to Bóg 
ma nas osądzać i On będzie na końcu nas sądził, podczas Sądu 
Ostatecznego, słusznego i sprawiedliwego.

2. Dar Ducha Świętego a zdolność właściwego 
poznania i oceny sytuacji

Jaki to ma związek z Duchem Świętym? Kto ma Ducha 
Świętego w swojej duszy, to nie będzie oskarżał, będzie 
ostrożny, kto ma Ducha Świętego nie będzie nikogo potępiał. 
Kto ma Ducha Świętego, ten będzie stawał w obronie każ-
dego człowieka. Kto ma Ducha Świętego, to będzie ciągle 
przekonany, że najważniejszy jest Bóg, że Bóg ma prawo do 
osądzania ludzi, a ludzie takiego prawa nie mają. Oczywiście 
w życiu wydajemy opinie, wyrażamy swoje zdanie w różnych 
sytuacjach i powinniśmy się wypowiadać, ale w niektórych 
sprawach powinniśmy być bardzo ostrożni. Są czasem pytania 
podchwytliwe, żeby nas przyłapać.
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Kochana młodzieży, otrzymacie dary Ducha Świętego, by-
ście poprawnie myśleli, mieli dobre poglądy w waszej głowie, 
żebyście wiedzieli za kim iść, kogo słuchać, kto mówi prawdę, 
a kto kłamie, kto oskarża, a kto autentycznie staje po stronie 
prawdy. Jeżeli nie mamy Ducha Świętego, to nam trudno to 
rozeznać. Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. Dzi-
siaj prawda jest tak bardzo zagrożona. Gdy nie mamy Ducha 
Świętego, nie mamy tej mądrości, która od Boga pochodzi, to 
możemy popełniać fatalne błędy. Duch Święty jest Duchem 
Prawdy i jeżeli jesteśmy na Niego otwarci, jeżeli słuchamy 
Jego natchnień, to jesteśmy zawsze blisko prawdy, to myślimy 
i działamy w prawdzie. W nauce prawda jest naczelną war-
tością, ale prawda jest wartością także w innych dziedzinach 
– w moralności, w religii. Bo może być pobożność fałszywa 
i pobożność prawdziwa, może być piękno pozorne i piękno 
prawdziwe, może być postępowanie, etyka przewrotna, gdy 
nie jest oparta na prawdzie. Jeżeli chcecie w prawdzie wy-
trwać i w prawdzie przebywać, myśleć prawdziwie, to nie jest 
możliwe bez wsparcia Ducha Świętego. Nasz duch ludzki jest 
słaby, zraniony przez grzech pierworodny, dlatego potrzebuje 
wsparcia ze strony Ducha Świętego.

Duch Święty nie tylko przychodzi nam z pomocą w sekto-
rze poznawczym, ale także nam daje ogień miłości i dobroci 
do przebaczania, do delikatności, dobroci na co dzień wobec 
innych. Duch Święty daje nam wrażliwość na biedę ludzką, na 
cierpienie. Posiadając Ducha Świętego w sobie, nie będziesz 
zamykał oczu i udawał, że nie widzisz człowieka w potrzebie, 
któremu trzeba pomóc, z którym trzeba rozmawiać. Nie bę-
dziesz lekceważył rozmów ze starszymi ludźmi, nawet gdyby 
one cię za bardzo nie interesowały. To może być czyn twojej 
miłości dla człowieka, który potrzebuje serca i zrozumienia. 
Można by jeszcze wiele mówić, jaka jest rola Ducha Świętego 
w kształtowaniu naszego sumienia, naszego życia. Jesteście 
dzisiaj szczęśliwcami, że Duch Święty do was przybywa w tym 
świecie, w którym kłamią, kombinują, oszukują, gdzie jest tyle 
podstępu i manipulowania prawdą, wartościami. Jest wam 
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potrzebna pomoc nie tylko z Internetu, z książek, ale pomoc 
od Boga, bo to co od Boga pochodzi, jest zawsze prawdziwe, 
dobre, wartościowe.

3. Dary Ducha Świętego a świadectwo życia 
chrześcijańskiego

Dlatego przyjmijcie dzisiaj dary Ducha Świętego – dar mą-
drości, dar rozumu, dar rady, czyli te dary, które wspomagają 
naszego ducha w sferze poznawczej. Jeśli masz Ducha Świętego 
w swoim sercu, to jesteś człowiekiem rozumnym, masz zdrowy 
rozsądek, jesteś mądry, potrafisz rady dobre dawać i potrafisz 
rady dobre przyjmować od innych.

Przyjmiecie dzisiaj też dary dotyczące woli – dar męstwa, 
byście umieli przeciwstawić się złu i bronić dobra, dar umie-
jętności, pobożności. To są wielkie wartości, których wszyscy 
potrzebujemy. Nie możecie poprzestać na dzisiejszym bierzmo-
waniu, bo dary Ducha Świętego są na nowo ożywiane w każdej 
Eucharystii. Dlatego kto z was od dzisiaj nie chodziłby na Mszę 
Świętą, to powiem prosto z mostu stwierdzić, że źle przyjął 
bierzmowanie, to nie miał świadomości, po co ten sakrament 
jest. Przed wami jest nowy czas, to nie jest zamknięcie edukacji 
katolickiej i katechezy, to jest początek bycia świadkiem Jezusa 
Chrystusa. Powiedzieliście: „pragniemy, aby Duch Święty, 
którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania 
wiary i do postępowania według jej zasad”. Taką deklarację 
złożyliście i bądźcie jej wierni, żebyście traktowali to dzisiejsze 
bierzmowanie jako umocnienie do mężnego wyznawania wiary 
i do postępowania według jej zasad. Amen.
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Twórzmy kulturę z pierwiastkami 
religijnymi

Świdnica, 4 kwietnia 2017 r.
Msza św. podczas inauguracji  

Polsko-Czeskiego Roku Kultury Chrześcijańskiej 2017 
Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława

Wstęp

W dzisiejszej homilii zaaplikujemy przesłanie Bożego słowa 
do naszego przedsięwzięcia, jakim jest inauguracja Polsko-
-Czeskiego Roku Kultury Chrześcijańskiej 2017.

1. Ludzie przegrywają, gdy chcą wszystko wziąć 
w swoje ręce

Przez dzisiejsze pierwsze czytanie patrzymy na naród wybra-
ny, który pod wodzą Mojżesza wędruje z niewoli egipskiej przez 
pustynię ku ziemi obiecanej. Wędrowcy po pewnym czasie tracą 
zaufanie do Pana Boga. Mają do Niego pretensje i żal, że ich 
wyprowadził na pustynię, gdzie jest tyle niedogodności, gdzie 
brakuje pokarmu i przede wszystkim wody. Lud zaczyna szem-
rać. Ludzie podejrzewają, że Bóg przestał się z nimi liczyć, że 
przestał ich wspomagać. Nie pomogły zapewnienia Mojżesza. 
Ludzie utracili zaufanie do Pana Boga i do wybranych przez 
Niego przywódców. Postanowili wziąć sprawy w swoje ręce 
i po swojemu układać sobie życie. Ponieważ nie pomogły za-
pewnienia Mojżesza, Bóg postanowił upomnieć ludzi w sposób 
drastyczny. Zesłał na lud jadowite węże. Ukąszeni przez nie 
ludzie tracili życie. Izraelici zobaczyli, co się dzieje i przybiegli 
do Mojżesza ze słowami skruchy za grzechy i z prośbą o wsta-
wiennictwo Mojżesza u Boga. Mojżesz wstawił się za ludem. Na 
polecenie Pana Boga umieścił węża miedzianego na wysokim 
palu. Każdy ukąszony przez jadowitego węża, gdy spojrzał na 
owego miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Lud znowu 
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na pewien czas nawrócił się do Pana Boga i zaczął rozumieć, 
że Bóg o nim pamięta i że bez Boga nie poradzi sobie w życiu.

Podobną sytuację przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. 
Jezus upomina szorstkich faryzeuszy; „Powiedziałem wam, że 
pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja 
Jestem, pomrzecie w grzechach waszych” (J 8,24). Słowa Pana 
Jezusa domagają się wyjaśnienia, gdyż jakby w nich czegoś 
brakowało. Co znaczą te słowa: „Jeżeli nie uwierzycie, że Ja 
jestem, pomrzecie w grzechach waszych”? Chrystus posługu-
je się tu imieniem Boga objawionym w Starym Testamencie. 
Bóg przedstawił się Mojżeszowi, jako ten, który jest – kiedy 
objawił się na pustyni w krzaku ognistym, gdy mu zlecał misję 
wyprowadzenia ludu z niewoli egipskiej. Jezus to imię Boga, „Ja 
Jestem” odnosi do siebie, po prostu przypisuje sobie. Stąd mówi, 
że pomrzecie w swoich grzechach, jeżeli nie uwierzycie, że „Ja 
Jestem”, czyli jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem Bogiem, że Ja 
jestem Mesjaszem, jestem Bogiem, a nie tylko człowiekiem. 
Z poprzednich słów Chrystusa wynika, że to właśnie miał na 
myśli Jezus, powiedział bowiem wcześniej słowa; „Wy jesteście 
z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja 
nie jestem z tego świata” (J 8,23).

Mówiąc to wszystko, Jezus chciał, aby ludzie pamiętali, że 
został wysłany na ziemię przez Boga, by obdarzyć ludzi prawdą 
i zbawieniem.

2. Chrystus chce w nas odnowić zaufanie do Boga

Zwróćmy jeszcze uwagę na następne słowa Pana Jezusa, 
które wskazują na potrzebę odnowienia zaufania do Pana Boga. 
Jezus mówi: „Ja nic od siebie nie czynię, ale to mówię, czego 
Mnie Ojciec nauczył. A Ten. który Mnie posłał, jest ze mną, nie 
pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu 
podoba” (J 8,28b-29).

Chrystus wskazując na swoją osobistą więź z Ojcem, pod-
kreślając, że Ojciec nigdy o Nim nie zapomina i nie zostawia 
Go samego, chce nam przypomnieć, że Ojciec niebieski także 
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o nas nie zapomina i nie zostawia nas samych, że jest zawsze 
do naszej dyspozycji. Swoim przykładem Chrystus zachęca nas, 
abyśmy i my za Jego wzorem czynili to, co się Ojcu podoba. 
Przyznajmy się, że jest w nas takie usposobienie, żeby się podo-
bać przede wszystkim ludziom, żeby sprawy życiowe rozgrywać 
w duchu tego świata, a więc często wedle własnej korzyści, 
wedle miłości własnej. Ulegamy także temu co modne, temu, 
co podoba się ludziom, co uchodzi za poprawne politycznie.

3. Kultura z elementami religijnymi

Drodzy bracia i siostry, gdy dzisiaj inaugurujemy w Świdni-
cy Polsko-Czeski Rok Kultury Chrześcijańskiej 2017, zwróćmy 
uwagę, że w kulturze są i powinny być obecne pierwiastki 
religijne, jako że człowiek z natury jest istotą religijną. Już 
w Starożytności Tertulian sformułował tezę: „Anima naturaliter 
christiana” – „Dusza z natury jest chrześcijańska”. Także wielu 
filozofów średniowiecznych i nowożytnych wskazywało na 
bytowe otwarcie się człowieka na to, co transcendentne. Nie 
wolno z kultury usuwać elementów religijnych, gdyż byłaby to 
wtedy kultura „kadłubowa”, pozbawiona ważnego naturalnego 
rysu. W XX wieku, aż do dzisiejszych czasów, mieliśmy próby 
eliminowania z kultury pierwiastków religijnych i wówczas 
obracało się to przeciwko samemu człowiekowi. Dochodziło 
do niszczenia człowieka, a nawet całych narodów. Jesteśmy 
zaniepokojeni, że niektórzy przywódcy dzisiejszej Unii Euro-
pejskiej lekceważą, a nawet pogardzają wartościami religijnymi. 
Nie wróży to naszemu kontynentowi nic dobrego. My, jako 
chrześcijanie, winniśmy opowiadać się za Europą chrześci-
jańską. Przecież Europę zbudowali chrześcijanie. Pamiętamy, 
że z gleby chrześcijańskiej wyrosły najpiękniejsze pomniki 
kultury europejskiej. Mówimy dzisiaj głośno o potrzebie re-
formy Unii Europejskiej. Wydaje się, że trzeba jej przywrócić 
zdrowy fundament, którym jest Dekalog i wartości chrześci-
jańskie. Nie wystarczą wartości gospodarcze, ekonomiczne. 
Potrzebne są wartości etyczne i religijne. Trzeba nam ciągle 
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powracać do ojców jedności europejskiej, którzy 60 lat temu 
w „Traktatach Rzymskich” kreślili wizję naszego kontynentu, 
w której wartościom religijnym, etycznym i moralnym przypi-
sali fundamentalną rolę. Coraz częściej, w środowiskach ludzi 
myślących i odpowiedzialnych, wysuwany jest postulat, by Unię 
Europejską przekształcić we „Wspólnotę Narodów Europy” 
i oprzeć ją na wartościach chrześcijańskich, na co wskazywali 
już pierwsi ojcowie jedności europejskiej: Robert Schuman, 
Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi. Brak granic, swoboda 
przepływu towarów i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do 
zbudowania trwałej wspólnoty. Ostatnio mówił o tym na Dol-
nym Śląsku, także na terenie naszej diecezji, w wielu wywia-
dach i przemówieniach kard. Dominik Duka, Prymas Czech.

Moi drodzy, gdy mamy kontynuować, podjęte przed 27. laty 
dzieło poświęcone Polsko-Czeskiej Kulturze Chrześcijańskiej, 
kultywujące szczytne hasło: „Bądźmy rodziną”, pamiętajmy 
o wymiarze religijnym i moralnym tego dzieła.

Zakończenie

Dziękując promotorom tego dzieła, w szczególności panu 
Julianowi Golakowi, módlmy się podczas tej Mszy św., aby 
dzieło to nadal się pomyślnie rozwijało i przynosiło dorodne 
owoce naszym bratnim narodom. Amen.
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Słudzy prawdy objawionej
Świdnica, 5 kwietnia 2017 r.

Msza św. dla neoprezbiterów 
Kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym

1. Dawne i obecne dyktatury

Kiedyś jeden rekolekcjonista powiedział, że każdy ksiądz 
powinien w jednej ręce trzymać Pismo Święte, a w drugiej 
gazetę. Chciał przez to powiedzieć, że słowo Boże, które jest 
ponadczasowe, zawsze aktualne dla wszystkich ludzi i pokoleń, 
trzeba aplikować do tego, co się dzieje w świecie konkretnym, 
dzisiejszym. Spróbujmy zatem zaaplikować to co dzisiaj słysze-
liśmy z tekstów biblijnych, do dzisiejszego życia, dzisiejszych 
warunków.

Gdy wsłuchujemy się w treść I czytania i słyszymy o królu 
Nabuchodonozorze, to możemy sobie uświadomić, że to jest 
typowy przedstawiciel dyktatora. W dziejach ludzkich ustrojów 
pojawili się dyktatorzy i Nabuchodonozor był jednym z pierw-
szych dyktatorów, który narzucał podwładnym swoje poglądy, 
swoje wierzenia, swoje przekonania religijne. Ofiarą tych 
poglądów padło trzech mężów Szadrak, Meszak i Abed-Nego, 
którzy nie zgodzili się posłuchać króla i oddać pokłon bożkom, 
które sobie wymyślił. Za to oczywiście spotkała ich surowa 
kara, wrzucono ich do rozpalonego pieca, żeby ich zniszczyć, 
żeby przez to postraszyć innych i zmusić do słuchania króla jako 
dyktatora. Wiemy, że Bóg stanął w obronie prawych mężów, 
którzy przetrzymali tę karę i nie zostali zniszczeni. Może budzić 
ciekawość obecność czwartej osoby, tej istoty, która była w tym 
piecu, bo trzech było wrzuconych, a jest mowa o czterech. 
Okazuje się, że to był anioł, który został przez Boga dany, może 
żeby pocieszał, podtrzymywał na duchu tych mężów, żeby oni 
wytrwali w wierze, przy swoim.

Drodzy bracia, to był początek dyktatury i ta dyktatura się 
zadomowiła na świecie i trwa do dzisiaj. Mieliśmy dyktaturę 



29

komunistyczną, bolszewicką, dyktaturę hitlerowską. One niby 
upadły na naszych oczach, ale wiemy, że dyktatorzy dalej są, 
nie zniknęli z życia społecznego.

Papież senior, Benedykt XVI, gdy kierował Kościołem, 
mówił o dyktaturze relatywizmu. Dzisiaj mamy takich dykta-
torów, którzy walczą z Bogiem i noszą w sobie chrystofobię, 
szczególnie to jest widoczne w Europie. W Europie dzisiaj się 
nagromadziło tak wiele lęku przed Chrystusem. Widzieliśmy to 
nawet ostatnio w Rzymie na spotkaniu z papieżem. Przyjechało 
27 przywódców państw UE, w tym nasza pani premier. 24 marca 
było spotkanie z papieżem z racji 60-lecia Traktatów Rzym-
skich, które stoją u początków UE. Ojciec Święty wspomniał 
wielkich ojców europejskich, którzy chcieli stworzyć wspólnotę 
narodów europejskich – Robert Schuman, de Gasperi, Ade-
nauer, a w przemówieniach przywódców europejskich, którzy 
zabierali głos, nie było żadnej wzmianki, na czym budować 
przyszłość Europy.

Ojciec Święty przypomniał, że trzeba Europę budować na 
zdrowym fundamencie, a tym mocnym fundamentem jest Deka-
log i wartości chrześcijańskie, które się sprawdziły w dziejach 
Europy. Przecież najpiękniejsze pomniki kultury europejskiej 
wyrosły z gleby chrześcijańskiej, z Objawienia. No cóż, mamy 
tę chrystofobię dzisiaj w Europie i w takich warunkach dziś 
pracujemy. Wiemy, jaki jest napór Europy na nasz kraj, by 
u nas było podobnie, jak jest na Zachodzie, tam gdzie walczy 
się z Bogiem w kościołach.

Pytamy, kto może być tym kimś czwartym, kto pocieszał 
trzech mężów, którzy zostali do pieca wtrąceni. Możemy 
wskazać na Maryję, która nas dzisiaj broni, przychodzi do nas, 
by nas prosić o to, byśmy pozostali uczniami jej Syna i też by 
nas upomnieć. Patrząc na czasy nowożytne, widzimy tych zja-
wień Maryi wiele, poczynając od Meksyku, Guadalupe, potem 
Paryż, La Salette, Lourdes i wreszcie Fatima. Na Fatimie się 
nie skończyło, jest Medjugorie i inne miejsca, gdzie Maryja 
rozmawia z ludźmi, byśmy nie zatracili tego, co Chrystus nam 
przyniósł.
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2. Wyzwalająca moc prawdy

Drodzy bracia kapłani, jesteśmy na służbie Chrystusa, na 
służbie Jego prawdy, którą przyniósł. Dzisiaj w Ewangelii nam 
Jezus przypomina, że prawda ma moc wyzwalającą: „jeżeli 
trwacie w nauce Mojej, jesteście prawdziwie Moimi ucznia-
mi i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Chrystus nas 
wyzwolił przez prawdę, przez Ewangelię ogłoszoną i przez 
krzyż. Zatem prawda i miłość mają moc wyzwalającą, dlatego 
służymy prawdzie ewangelicznej, której nie chcemy zmieniać 
i także miłości, tej autentycznej, która wydaje się na śmierć za 
kogoś, kto ma być wyzwolony. Dlatego, drodzy bracia, dzisiaj 
modlimy się, byśmy byli wiernymi sługami prawdy i miłości Je-
zusa Chrystusa w tym świecie, gdzie panuje chrystofobia, gdzie 
jest Kościół opluwany. Jeśli zaufamy Bogu, to ten anioł, który 
wspierał mężów w piecu ognistym, nas też będzie wspomagał. 
Ten anioł w osobie Maryi i innych naszych przyjaciół, których 
mamy w niebie. Módlmy się, byśmy trwali na posterunku jako 
pasterze pełni odwagi, ale i także pokory. Amen.

Maryja dana nam ku ratunkowi 
i obronie

Nowa Ruda-Słupiec, 5 kwietnia 2017 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

1. Przeciwnicy Boga i człowieka

Na początku przypomnimy sobie co, głosi dzisiejsza liturgia 
Słowa, jakie zawiera przesłanie i połączymy to z Matką Naj-
świętszą, która w znaku tej figury przyszła do nas, żeby być 
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z nami kilka dni i przypomnieć nam, że jest naszą Matką, że 
urodziła i wychowała naszego Zbawiciela.

W I czytaniu z księgi Daniela słyszeliśmy o królu Nabucho-
donozorze. To był wielki despota, wielki dyktator, nie wierzył 
w prawdziwego Boga, tylko miał swoich bożków wymyślonych. 
Gdy wzięli w niewolę Izraelitów, wtedy ten monarcha chciał 
koniecznie, żeby Izraelici też czcili jego bożka, a wyrzekli się 
Boga prawdziwego. Nie wszyscy się zgodzili. Słyszeliśmy 
dzisiaj o trzech mężach, którzy nie wykonali polecenia króla, 
nie oddali bożkowi czci i za to zostali ukarani. To była bardzo 
sroga kara, bo król kazał rozpalić piec i wrzucić ich do pieca, 
by się tam spalili. Oni jednak nie odstąpili od swego i nie 
wykonali polecenia królewskiego i zostali wrzuceni do pieca. 
Jednak Bóg ich ocalił od śmierci. Był tam jednak ktoś czwarty, 
kto ich chronił i wzmacniał, żeby się nie zaparli prawdziwego 
Boga. W czytaniu dowiadujemy się, że był to anioł, z pewno-
ścią wysłaniec Boży, który był przy nich, żeby przetrzymali 
ten ogień. I przetrzymali. Król, był zdziwiony, że oni żyją. Jak 
to zobaczył, to pomyślał, że oni wierzą w prawdziwego Boga, 
a On ma fałszywego bożka. To są pierwsi świadkowie, którzy 
byli wierni Bogu.

Potem, gdy nastąpiło chrześcijaństwo, gdy Jezus przyszedł, 
Jego uczniowie wiele razy byli szykanowani i też wiernie trwali 
w wyznawaniu wiary. Takich podobnych dyktatorów namno-
żyło się w historii świata, szczególnie w czasach nowożytnych. 
W XX w. szczególnie się wybijali Hitler i Stalin. Hitler wy-
wołał awanturę wojenną, II wojnę światową i uczynił to także 
w imię walki z Bogiem. Podobnie wódz ze Wschodu, dopuścił 
się m.in. zbrodni w Katyniu, która była potem ukrywana. To 
są dyktatorzy. A kto nas chronił w czasach nowożytnych, tak 
jak tych trzech mężów świętych chronił w piecu, żeby wytrzy-
mali? Dzisiaj chroni nas Maryja, która przychodzi na ziemię. 
Wielokrotnie się objawiała, m.in. w Guadalupe, w Paryżu, w La 
Salette, w Lourdes i sto lat temu w Fatimie Maryja przyszła, by 
nam powiedzieć żebyśmy podjęli pokutę, modlitwę, byśmy się 
nawracali ze zła na dobro, z kłamstwa na prawdę.
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2. Modlitwa różańcowa pomocą w zmaganiach 
z przeciwnikami zbawienia

Przejmujące było pierwsze spotkanie dzieci fatimskich 
z Maryją 13 maja 1917 r. Trwała wtedy I wojna światowa, ginęli 
ludzie, matki opłakiwały zabitych synów, żony mężów, dzieci 
ojców. Matka Boża przyszła i prosiła o modlitwę na różańcu. 
W Rosji szykowała się rewolucja bolszewicka, bardzo agre-
sywna i bezbożna. Matka Boża taki czas wybrała, żeby ludziom 
powiedzieć, że może być świat inny, jeśli ludzie będą wierzyć 
w Boga, jeśli będą Go słuchać, to nie będą ginąć, tylko będą 
siebie szanować, skończy się wojna. Gdy Łucja rozmawiała 
z Maryją, zapytała, czy będzie w niebie? Maryja powiedziała, 
że tak. Potem zapytała o Hiacyntę, która miała 7 lat, Maryja też 
potwierdziła. Zapytała jeszcze Łucja o Franciszka i Matka Boża 
odpowiedziała, że „będzie w niebie, ale będzie musiał jeszcze 
odmówić wiele różańców”. To było bardzo ważne wskazanie. 
Matka Boża wskazała na modlitwę różańcową jako na drogę 
do nieba. Przez różaniec idziemy do nieba. To są ważne słowa 
Matki Bożej wskazujące, że kto się na różańcu modli, kocha 
różaniec, to pójdzie do nieba.

Przy trzecim spotkaniu 13 lipca Matka Boża pokazała dzie-
ciom piekło. One były przerażone, bo ludzie przestali w piekło 
wierzyć. Przy pierwszym spotkaniu zapytała dzieci, czy są 
w stanie podjąć cierpienie jako zadośćuczynienie za grzechy 
ludzkości i dzieci odpowiedziały, że są gotowe, wyraziły zgodę 
na cierpienie. To był znak wielkiej szlachetności tych dzieci. 
I tak się stało, Franciszek zmarł w 1919 r., 2 lata po objawie-
niach, rok później zmarła Hiacynta w 1920 r., została Łucja, 
by dać świadectwo tego, co się wydarzyło.

3. Św. Jan Paweł II i jego zawierzenie Maryi

W związku z niedawną rocznicą śmierci Jana Pawła II wspo-
mnimy też jego sylwetkę. Jan Paweł II był wielkim czcicielem 
Maryi, związał swoje życie z Fatimą. Fatima stała się ważna 
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w jego życiu po zamachu na Niego 13 maja 1981 r. Papież sobie 
uświadomił, że ten zamach był dokładnie w rocznicę pierwszego 
zjawienia Matki Bożej w Fatimie i miał świadomość, że Matka 
Boża mu uratowała życie. Mówił publicznie o tym, że ma życie 
darowane przez Maryję. Lekarze, którzy go operowali, stwier-
dzili, że kula, która była wystrzelona, zmieniła trajektorię, że to 
był cud. Papież do końca życia w to wierzył i potem najbardziej 
kochał pierwsze soboty miesiąca, które Maryja prosiła, żeby 
Jej poświęcać, Jej Niepokalanemu Sercu. Miał zresztą w haśle 
biskupim i potem papieskim słowa: „Totus Tuus, „Cały Twój” 
jestem, Maryjo.

W rocznicę zamachu Ojciec Święty odbył podróż do Fatimy 
i zawiózł kulę, która przeszyła jego ciało. Ta kula jest teraz 
w koronie figury Maryi Fatimskiej. Wykonawca tej oryginal-
nej korony nieumyślnie zostawił otwór w niej i spoczęła tam 
kula od papieża. Papież wtedy wyraźnie powiedział, że Matce 
Bożej zawdzięcza darowanie życia. A gdy potem odwiedził Ali 
Agcę w więzieniu i niedoszły morderca zapytał, dlaczego nie 
zginął, bo przecież był najlepiej wyszkolony i przygotowany do 
zamachu, papież spokojnie odpowiedział, że człowiek strzela, 
a Pan Bóg nosi kule.

Odczytam teraz, co papież powiedział 13 maja 2000 r., gdy 
był po raz trzeci w Fatimie. Pojechał tam wtedy, by ogłosić 
błogosławionymi Franciszka i Hiacyntę. Powiedział tak: „pra-
gnę raz jeszcze wysławić dobroć Pana wobec mnie, kiedy po 
ciężkim ciosie owego 13 maja 1981 r. zostałem ocalony od 
śmierci. Wyrażam moją wdzięczność także błogosławionej Hia-
cyncie za ofiary i modlitwy złożone w intencji Ojca Świętego, 
którego wielkie cierpienia oglądała w swej wizji”. „Wysławiam 
Cię. Ojcze, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom.” „Pochwała 
Chrystusa przyjmuje dzisiaj uroczystą formę beatyfikacji pa-
stuszków Franciszka i Hiacynty. Kościół chce przez ten obrzęd 
postawić na świecznikach te dwa płomyki, które Bóg zapalił, 
aby przyświecały ludzkości w jej ciemnych i niespokojnych 
godzinach.” To są słowa Jana Pawła II powiedziane podczas 
beatyfikacji w Fatimie 13 maja 2000 r.
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3. Skuteczne wstawiennictwo Maryi

Siostry i bracia, kto stawia na Maryję, wygrywa, jest zwy-
cięzcą, kto się modli na różańcu, jest zwycięzcą. Matka Boża 
przychodzi do was, żeby wam to powiedzieć, żebyście poko-
chali różaniec, żebyście nie kłaniali się bożkom tego świata. 
Zobaczcie, jak Europa ostatnio spoganiała. Na obchodach 
60-lecia Traktatów Rzymskich, które stanowią początek Unii 
Europejskiej, papież mówił o ojcach Unii Europejskiej, którzy 
mieli wizję Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, na 
Dekalogu. Papież mówił o chrześcijaństwie, które dla Europy 
było fundamentem. Ci, którzy przemawiali, nawet nie wspo-
mnieli o wartościach chrześcijańskich. Takich mamy dzisiaj 
ludzi i dlatego Maryja przychodzi, żeby nas ostrzec. My jeste-
śmy wezwani do modlitwy, żeby ratować świat, żeby on nie 
stawał się gorszy. Maryja nam może pomóc w obronie, jeśli 
będziemy się modlić na różańcu, jeśli będziemy czynić pokutę.

Na zakończenie powiem świadectwo z mojego życia o tym, 
że Matka Boża pomaga. 10 września 1962 r., a więc 55 lat 
temu przybyłem do seminarium duchownego we Wrocławiu. 
Zamieszkałem w pokoju 92 na 1. piętrze z trzema innymi kle-
rykami. Po roku zabrali nas do wojska i rzucili nas na ścianę 
Wschodnią, daleko od Wrocławia, żebyśmy nie mogli za często 
kontaktować się z macierzystym seminarium. Trafiłem do Lu-
blina. 4 listopada 1963 r. przebrali nas w mundury wojskowe 
na całe 2 lata, żeby nam wybić kapłaństwo z głowy, żebyśmy 
zawrócili z drogi, na którą weszliśmy. Taki był cel brania kle-
ryków do wojska. Rzeczywiście, w porównaniu z seminarium, 
gdzie codziennie była Msza Święta, kontemplacja, modlitwa, 
tam nie było żadnego kontaktu z Kościołem, żadnej Mszy 
Świętej, modlić się można było prywatnie. Potem przyszły 
pierwsze święta. Zawsze byłem na święta w domu, a tu groziło 
mi, że pierwszy raz nie będę w domu na Wigilii, bo mnie nie 
wypuszczą. 8 grudnia było święto Niepokalanego Poczęcia. 
Poszedłem do magazynku mundurowego, wziąłem różaniec, 
który mi mama dała i modliłem się, żeby na święta pojechać. 
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Przed świętami były zajęcia ze strzelania. Wykonałem zadania 
na piątkę i dostałem 3 dni przepustki do domu. Mogłem poje-
chać na Wigilię do domu. Do dzisiaj uważam, że to był wynik 
modlitwy do Matki Bożej. Potem jeszcze wielokrotnie się mo-
dliłem do Maryi, by Matka Boża wspomagała mnie w trudnych 
chwilach, bo tych trudnych chwil miałem bardzo wiele.

Zakończenie

Matka Boża przychodzi, żeby nam pomóc. Ona nie przycho-
dzi z pustymi rękami, ale zawsze chce nam coś dać, zachęcić nas 
do bycia dobrymi, życia w prawdzie, do modlitwy, do słuchania 
Jezusa. „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” – to jest 
Jej testament. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus powiedział: 
„jeżeli będziecie moją naukę zachowywać, poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli”. Ewangelia Chrystusa wyzwala. Kto 
kłamie, kto grzeszy, kto zło czyni ten jest niewolnikiem, a kto 
miłuje, kto mówi prawdę, jest wyzwolony.

Dlatego niech Matka Boża nas wysłucha. Poświęćmy ten 
czas, który jest przed nami, pogłębieniu przyjaźni z Matką Bożą, 
przychodźmy tutaj, wpatrujmy się w Nią, niech Ona ochroni 
nasze rodziny. W pokorze prośmy o pomoc i przyjmijmy Jej 
orędzie do modlitwy, do pokuty i do nawracania się zawsze na 
drogi ewangeliczne. Amen.
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Bóg oczekuje swoich przyjaciół w niebie
Kośmin (parafia Piława Górna), 6 kwietnia 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii 
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

1. Losy przymierza Boga z ludźmi

W homilii zawsze pochylamy się nad słowem Bożym, które 
jest ogłoszone na danej Mszy Świętej i to słowo Boże próbuje-
my zaaplikować do naszego codziennego życia, ponieważ Bóg 
po to ogłaszał nam swoje słowo, byśmy je przyjęli, rozważali 
w sercu i wprowadzali w czyn.

Gdy dzisiaj słuchaliśmy czytań biblijnych, szczególnie 
czytania I, to zauważyliśmy, że cztery razy wystąpiło słowo 
„przymierze”. To jest słowo kluczowe dzisiaj, które pojawiło 
się w czytaniach, dlatego poświęcimy nasze rozważanie tej 
rzeczywistości, którą nazywamy przymierzem. Co to jest 
przymierze? Przymierze to jest układ między osobami, które 
się przyjaźnią, które zawierają jakąś umowę. Mamy przymie-
rza wojskowe, społeczne, a takim najbardziej znanym i nam 
bliskim to jest przymierze małżeńskie. Małżeństwo nazywamy 
przymierzem, to jest związek kobiety i mężczyzny, oboje sobie 
ślubują nawzajem miłość, wierność małżeńską aż do śmierci. 
To jest układ i wiemy, że czasem to przymierze bywa zerwane. 
Są przypadki, że się małżeństwa rozchodzą, nie dochowują 
tego przymierza, które zostało zawarte w momencie zawierania 
sakramentu małżeństwa.

Podobnie i przymierze nasze z Bogiem, bo dzisiaj jest mowa 
o przymierzu między Bogiem a nami. Bóg je zawarł najpierw 
z Abrahamem, który został powołany, by być ojcem narodu 
wybranego. Bóg mu obiecał potomstwo i błogosławieństwo 
za cenę zachowania Jego prawa. Przymierze między Bogiem 
a człowiekiem było wielokrotnie odnawiane w czasach Starego 
Testamentu. Bóg zawierał to przymierze z patriarchami, potem 
z prorokami, a najpełniejsze przymierze zawarł Bóg z nami 
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przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ze Starego Przymierza 
warto wspomnieć to, które zostało zawarte na Górze Synaj, 
kiedy Bóg przekazał ludzkości X Przykazań. Przypomnijmy, 
że Mojżesz wtedy wziął tablice, na których były przykazania 
napisane, na pierwszej tablicy trzy, które dotyczą Boga, a na 
drugiej siedem, które dotyczą człowieka, regulują układy mię-
dzy ludźmi. Mojżesz, ogłaszając prawo Boże mówił w imieniu 
Boga: „kładę dzisiaj przed wami życie i śmierć, błogosławień-
stwo i przekleństwo, szczęście i nieszczęście, wybierajcie”. 
To było zawarcie przymierza. Bóg ogłasza swoje prawo i ci, 
którzy to prawo przyjmowali, by je zachowywać, wybierali 
życie, wybierali błogosławieństwo i szczęście. Natomiast ci, 
którzy nie przyjęli tej Bożej propozycji, wybierali śmierć, 
nieszczęście i przekleństwo. Wiemy, że przymierze między 
Bogiem a ludźmi było często zrywane przez człowieka. Bóg 
nigdy nie zrywał przymierza, nigdy się nie wycofał z obietnic, 
które człowiekowi złożył, natomiast ludzie raz po raz zawodzili 
i nie dochowali przymierza, nie dochowali swoich zobowiązań, 
przekraczali Boże prawo, które było warunkiem otrzymania 
błogosławieństwa. Ludzie, którzy Boże prawo przyjmują i za-
chowują X przykazań, to otrzymują życie, szczęście i błogo-
sławieństwo. Czytanie I zakończone jest słowami: „ty zaś, a po 
tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia zachowujcie 
przymierze ze Mną”. Bóg polecił, żeby nie tylko Abraham, ale 
także jego potomstwo, a to potomstwo jego trwa do dzisiaj – 
dlatego mamy dzisiaj przypomniane, że mamy zachowywać 
przymierze z Bogiem.

2. Sposoby przestrzegania Bożego Przymierza

Kiedy zachowujemy przymierze z Bogiem? Kiedy wierzy-
my w to, że Bóg jest najważniejszy, że Bóg nas miłuje, że po 
to nas stworzył, abyśmy byli z Nim na wieki. Bóg nie chce 
być sam na wieczność, chce być z nami. Na ziemi jesteśmy 
kilkadziesiąt lat, ale cóż to jest to kilkadziesiąt lat wobec całej 
historii świata, wobec tych lat, które już minęły od początku 
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świata, od raju. Cóż to jest te kilkadziesiąt lat naszego życia 
wobec tych lat, które po nas nastąpią? Nasze życie to maleńka 
kropla wody i Bóg nas wybrał, stworzył, żebyśmy na ziemi 
byli jakiś czas, byśmy tutaj swoją misję wypełnili, tu zostawili 
jakiś dobry ślad i potem przenieśli się do Jego domu, który 
przygotował nam na stałe.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę objawień Matki Bo-
żej Fatimskiej. Matka Boża pokazała pastuszkom niebo, a przez 
nich chciała pokazać niebo wszystkim ludziom naszego czasu, 
którzy o niebie zapominają, że są do nieba powołani, że na ziemi 
nie będą wiecznie, że stąd odejdą i mogą odejść do nieba albo 
do piekła, do wspólnoty gdzie są istoty, które nienawidzą Boga. 
Przy trzecim spotkaniu w Fatimie 13 lipca dzieci zobaczyły 
piekło i były przerażone. Siostra Łucja miała kłopoty z opisem 
tego doświadczenia, to było coś przeraźliwego zobaczyć tych, 
którzy tkwią w mękach piekielnych. Najgorsze jest to, że to jest 
stan stabilny, z piekła nie ma wyjścia, to odrzucenie piekielne 
będzie trwało na zawsze. Dlatego trzeba o tym mówić i wszyst-
ko czynić, żeby nie dać się okraść z wiary w Boga, nie dać się 
okraść z wiernego wypełniania woli Bożej, czyli zachowywania 
Bożych przykazań. Bóg nas stworzył, nie myśmy się na świat 
prosili, Bóg nam wybrał czas naszego zaistnienia, czas poczę-
cia, narodzin i Bóg nam też wybierze godzinę odejścia z tego 
świata. Jeśli się z tym liczymy, to znaczy, że zachowujemy 
Jego przymierze. Więc zachować przymierze z Bogiem to jest 
uznać, że jestem dzieckiem Boga, Jego stworzeniem, Bóg dał 
mi życie i Bóg mnie zaprasza do siebie na szczęśliwą wieczność 
do domu niebieskiego. Idąc przez ziemię do nieba staramy się 
zachowywać wszystkie przykazania.

Najpierw trzeba Boga czcić. Ludzie czczą Boga różnie. Są 
tacy, którzy się modlą, przychodzą na niedzielną Eucharystię, 
przyjmują słowo Boże, ale ilu ludzi jest poza Kościołem, któ-
rzy tutaj nie przychodzą. W naszej diecezji niecałe 30% ludzi 
przychodzi do Kościoła. Gdzie jest pozostałe 70%? Dlaczego 
zapomnieli, komu mają służyć, kogo mają słuchać, komu mają 
oddawać cześć? Gdyby nie Bóg, to by nas nie było, dlatego 
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naszym obowiązkiem jest przeżywać życie z wdzięcznością 
wobec Boga. Trzeba się gromadzić tam, gdzie się Boga wielbi, 
oddaje się Mu cześć, a wiemy, że Msza Święta jest najważniej-
szą formą oddawania Bogu czci i nie można jej zaniedbywać. 
Po to są spotkania, kazania, rekolekcje, spowiedź święta, przy-
gotowania do świąt, żebyśmy odnawiali nasze przymierze, czyli 
naszą więź z Bogiem, żebyśmy się z Bogiem liczyli, na co dzień 
zachowywali przykazania w naszych rodzinach.

W dzisiejszej Ewangelii były słowa Jezusa: „zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa Moją naukę, nie 
zazna śmierci na wieki”. Przed chwilą mówiliśmy, że idziemy 
do wieczności i Jezus przypomina, że jeśli ktoś zachowa Jego 
naukę, to nie zazna śmierci na wieki. Czy zachowujemy naukę 
Jezusa, czy jesteśmy zakochani w Bogu, czy miłujemy też nie-
przyjaciół, czy potrafimy przebaczać, czy jesteśmy miłosierni 
dla drugich, czy jesteśmy cisi, cierpliwi w cierpieniu, czy tak 
żyjemy, żeby innym z nami było dobrze, czy potrafimy zapo-
minać o sobie, by lepiej służyć drugim? To jest życzenie Jezusa 
– „jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.

Zakończenie

Dlatego, kończąc to pouczenie, zachęcam do modlitwy, 
byśmy zachowywali naukę Jezusa, żeby Jezus był dla nas 
najważniejszy, żebyśmy to przekazali młodemu pokoleniu. 
To bardzo ważne,, żeby młodym ludziom przekazać wiarę, by 
kształtowali oni swoje życie, które mają przed sobą, według 
wskazań Boga. Trwa ciągle walka z Bogiem, diabeł nie wy-
jechał na urlop, dzisiaj też grasuje i ludzi okrada z wiary. Nie 
dajmy się okraść, pilnujmy tych wartości, które nam przeka-
zali rodzice i przekazujmy je cierpliwie młodemu pokoleniu 
poprzez nasz przykład. Niech młodzi nas widzą modlących 
się, rozmawiających o Bogu, żyjących w przyjaźni z Bogiem. 
Pamiętajmy o młodym pokoleniu, żeby nie zostało bez wia-
ry, bo my odchodzimy. Jest to trudne nauczyć ich modlitwy, 
wdrożenia regularnych praktyk religijnych, ale uważajmy to 
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za ważny obowiązek. To jest też element Przymierza, które 
z Bogiem jest zawarte, żebyśmy dbali o to co Boże tu na ziemi, 
a Bóg nam będzie błogosławił. Dlatego, przyjmując to dzisiejsze 
pouczenie, módlmy się, byśmy wykonali to, na co Bóg liczy, 
czego Pan Bóg spodziewa się od nas. Amen.

Troska o przymierze z Bogiem znakiem 
dojrzałej wiary

Pilawa Górna, 6 kwietnia 2017 r.
Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii  

z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Marcina

1. Przymierze Boga z ludźmi w Starym Testamencie

Chciałbym w homilii, która ma nas przygotować bezpośred-
nio do przyjęcia darów Ducha Świętego, poruszyć trzy wątki. 
Najpierw spojrzymy na przymierze Boga z ludźmi w Starym 
Testamencie. Potem spojrzymy na przymierze Boga z ludźmi 
w Jezusie Chrystusie i na nasze przymierze z Bogiem w sakra-
mencie bierzmowania.

Temat jest o przymierzu, ponieważ w dzisiejszym I czytaniu 
było wiele mowy o przymierzu. Przymierze to pewien układ, 
pewna umowa między osobami, zwykle między osobami przy-
jaznymi, która polega na wymianie świadczeń. Można naszą 
relację ludzką z Bogiem ujmować w relacji przymierza. Tak też 
Pismo Święte ujmuje tę relację. Słyszeliśmy dzisiaj o tym pierw-
szym przymierzu, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Przypomnę, 
że Abraham jest pierwszą postacią historyczną w Biblii, bo te 
pierwsze postacie jak Adam i Ewa, Noe, Kain czy Abel, to są 
postacie symboliczne. Natomiast pierwszą postacią historyczną 
jest Abraham, który żył XVII wieków przed Chrystusem. Bóg 
zawiera z nim przymierze i zapowiada, że wybiera go na ojca 
wielkiego narodu, narodu, z którego będą wychodzić królowie. 
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Oznajmia: „Ja będę dla was Bogiem, a wy będziecie Mi ludem”. 
Tak to się zaczęło w czasach Abrahama. Potem to przymie-
rze było odnowione w czasie wędrówki Narodu Wybranego 
z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza. Miało to miejsce na 
górze Synaj w czasie wędrówki, gdzie Bóg sprecyzował prawo 
moralne, które nazywamy Dekalogiem, dziesięć przykazań. 
Bóg, dając to prawo, oznajmił, żeby zachowywać je, a będzie 
ludziom błogosławił. Jeżeli tym prawem będziecie kształtować 
życie osobiste, rodzinne i publiczne, to będziecie otrzymywać 
moje błogosławieństwo. Taka była umowa ze strony Boga, 
przymierze między Bogiem, a ludźmi, przymierze uwidocz-
nione w prawie, które Bóg dał na górze Synaj, w Dziesięciu 
Przykazaniach. Wiemy, co się potem działo, Bóg dochowywał 
obietnicy, był wierny przymierzu, które zawarł z ludźmi, nato-
miast my ludzie, jako partner raz po raz zawodzimy. Słyszeliśmy 
niedawno jak to naród, wędrujący przez pustynię, stracił ochotę 
do dalszego wędrowania, jak podejrzewał Boga, że wyprowa-
dził ich z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza, żeby go na 
pustyni wytracić. Bo tam było dobrze, a tu nie ma jedzenia, nie 
ma picia, nie ma wody i było narzekanie. Bóg zesłał węże jado-
wite, żeby ludzi upomnieć, bo słowo Mojżesza było za słabe, 
trzeba było mocniejszego użyć argumentu. Wtedy, gdy zaczęli 
umierać, poszli do Mojżesza, żeby ich ratował. Mojżesz wstawił 
się u Boga i otrzymał polecenie sporządzić węża miedzianego 
i każdy ukąszony przez węża jadowitego, kto spojrzał na węża 
miedzianego, zostawał ocalony od śmierci. Takie sytuacje miały 
miejsce. Człowiek raz po raz łamał przymierze z Bogiem, a Bóg 
zawsze był do człowieka nastawiony pozytywnie, bo Bóg nie 
może się do nas inaczej odnosić, jak tylko z miłością. To tyle 
na temat przymierza w Starym Testamencie.

2. Nowe Przymierze z ludźmi w Chrystusie i udział 
w nim współczesnych

Przechodzimy do przymierza w Nowym Testamencie 
w Osobie Jezusa Chrystusa. Bóg nas tak umiłował, że zesłał 



42

Syna swego Jednorodzonego, „aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne”. Jezus przyszedł do nas, by 
nam podać swoją zbawczą dłoń, by nam ogłosić prawdę, pełniej-
szą prawdę o Bogu. Bóg był już znany dzięki prorokom, którzy 
o Nim mówili, ale w Jezusie przyszła pełnia objawienia. Ileż 
Jezus mówił o Ojcu, kreślił Jego sylwetkę, Jego przymioty i na-
uczył nas modlitwy do Boga, którą są słowa „Ojcze nasz”. Jezus 
potwierdził całe prawo Starego Testamentu, przede wszystkim 
Dekalog i jeszcze ten Dekalog uszczegółowił, uczynił pierw-
szym przykazaniem nowe przykazanie – przykazanie miłości: 
„miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem, wytrwajcie 
w miłości mojej”. Pokazał, czym ta miłość jest, gdy przyjął 
wyrok śmierci od ludzi, wyrok niesprawiedliwy, niesłuszny, 
bo szedł na śmierć bez grzechu, bez winy. To człowiek oszalał 
i skazał Syna Bożego na śmierć przez powieszenie na krzy-
żu. Wyrok wykonano. Jezus umarł i ta śmierć miała wymiar 
zbawczy. Sam Chrystus to zapowiadał, a potem apostołowie 
pod wpływem Ducha Świętego tę śmierć zinterpretowali, 
jako śmierć za nasze grzechy, z miłości do nas. „Nikt nie ma 
większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przy-
jaciół swoich.” Patrząc na krzyż, winniśmy ciągle odzyskiwać 
świadomość, że to za nas i dla nas była ta śmierć. Jezus mógł 
nas inaczej zbawić, Jezus mógł się w każdej chwili uwolnić od 
śmierci, ale ją przyjął w pokorze, z miłości do nas. Przyjął ją 
wtedy, kiedy sam chciał, nie kiedy faryzeusze go chcieli zabić, 
ale gdy przyszła godzina, którą On określił, wydał się na śmierć. 
To jest prawdziwe przymierze, przymierze w Jezusie Chrystusie 
i pamiątka tego przymierza odnawia się w każdej Mszy Świętej.

Zobaczmy jak to przymierze jest dzisiaj zachowywane. Wie-
lu ludzi zachowuje, Chrystusa kocha, Jezus jest dla wielu ludzi 
najważniejszy i trzeba to podziwiać. Jezus zdobył tylu ludzi, tylu 
ludzi się nawróciło, zeszło z grzesznych dróg dla Niego, tylu 
małżonków zostało wiernych, wytrwało w miłości małżeńskiej, 
ze względu na Chrystusa. Nikt nie zdobył z mieszkańców ziemi 
więcej ludzkich serc niż Jezus Chrystus. Męczennicy oddali 
to, co najcenniejsze, życie swoje z miłości do Niego, żeby się 
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nie wyprzeć wiary. Ale jest także inaczej, są także ludzie, któ-
rzy są przedłużeniem tych, którzy wydawali na Jezusa wyrok 
śmierci. Patrzmy dzisiaj na Europę, niezwykła chrystofobia 
i to na szczytach. W Rzymie w czasie rocznicy traktatów 
rzymskich papież Franciszek przypomniał, że cementem, który 
spaja Europę jest Jezus Chrystus, są wartości chrześcijańskie. 
Pozostali, którzy przemawiali, w ogóle nie wspomnieli o tym, 
nawet przy papieżu, co Europa zawdzięcza chrześcijaństwu. 
Aż się prosiło, żeby do tego nawiązać, gdy się stoi w obliczu 
Pasterza Kościoła Powszechnego, a tego nie było. To jest znak 
chrystofobii dzisiaj. Jak wygląda to przymierze z Bogiem przez 
Chrystusa zawarte na Golgocie?

Moi drodzy, jest się nad czym zastanowić, jest nad czym 
myśleć co się dzieje dzisiaj w świecie. Europę zbudowali 
chrześcijanie, ludzie święci, dlaczego mamy rezygnować z tych 
wartości, które sprawiły, że najpiękniejsze pomniki kultury 
europejskiej wyrosły z gleby ewangelicznej. Moi drodzy, jest 
zachwiane przymierze z Bogiem dzisiaj i dlatego zostaje nam 
modlitwa, różaniec, krucjata różańcowa. Jest rok Fatimy, stule-
cie objawień, Matka Boża Fatimska to Matka Boża Różańcowa. 
Różaniec nas ratował w wielu trudnych momentach historii, 
gdy było Lepanto, Wiedeń, Bitwa Warszawska. Wspominamy 
to, byśmy wiedzieli, jak ważne jest dochowanie przymierza 
z Bogiem w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Nie wolno 
się dać okradać z wiary, z przyjaźni do Chrystusa.

3. Przymierze z Bogiem w sakramencie bierzmowania

Jeszcze jeden punkt nam został adresowany do młodzieży, 
mianowicie nasze przymierze z Bogiem w sakramencie bierz-
mowania. To jest też przymierze. Droga młodzieży, dzisiaj Bóg 
coś wam daje i czegoś żąda, bo na tym polega przymierze. Bóg 
daje dary Ducha Świętego, żebyście byli mądrzy, rozumni, że-
byście umieli dobre rady przyjmować i innym dawać, żebyście 
byli mężni, pobożni, umiejętni, delikatni, byście się bali Boga 
obrażać. To daje wam Bóg. Wy złożyliście natomiast deklarację: 
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„pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas 
do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej 
zasad”. To macie dać Chrystusowi w ramach przymierza, które 
dzisiaj zawieracie. To jest odnowienie przymierza ze chrztu i do-
pełnienie go. Mężne wyznawanie wiary i postępowanie według 
jej zasad, czyli przyznawanie się do Jezusa, że Jezus jest dla 
was najważniejszy, że będziecie Go słuchać, a żeby słuchać, to 
trzeba Go poznać, a poznajemy Go czytając Ewangelię, potem 
być Jego świadkiem w słowie, a potem w czynie. Nie można 
sobie wyobrazić, żeby was nie było w najbliższą niedzielę na 
Mszy Świętej.

Kończąc tę refleksję bardzo was zachęcamy, żebyście stali 
się dojrzałymi świadkami Jezusa. Bierzmowanie nazywamy 
sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. My tę dojrzałość 
zdobywamy całe życie. Z dojrzałością fizyczną w parze musi 
iść dojrzewanie duchowe. Dlatego będziemy się modlić, żeby-
ście przyjęli dary Ducha Świętego i na te dary odpowiedzieli 
wyznawaniem waszej wiary w warunkach szkoły, w warun-
kach waszego domu, w warunkach waszego życia. Złożymy 
dar modlitwy, byście w tym przymierzu, dzisiaj odnowionym, 
wytrwali, przyjmowali jak najczęściej dary Ducha Świętego 
i dzięki tym darom wyznawali swoją wiarę i ją potwierdzali 
życiem. Amen.

Św. Jan Paweł II – wielki czciciel Maryi
Wałbrzych, 8 kwietnia 2017 r.

Msza św. w XII rocznicę pogrzebu św. Jana Pawła II 
Stadion „Górnika” Wałbrzych

I. Wprowadzenie do Mszy Świętej

Drodzy bracia i siostry, po raz trzynasty miasto Wałbrzych 
włącza się w modlitwę z okazji dwunastej rocznicy odejścia 
św. Jana Pawła II do domu Ojca. W tym roku rocznica odejścia 
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do wieczności naszego wielkiego papieża wypadła w piątą nie-
dzielę Wielkiego Postu, dlatego nasza modlitwa w Wałbrzychu 
ma miejsce dzisiaj, 8 kwietnia, akurat w dwunastą rocznicę 
pogrzebu św. Jana Pawła II. Wiemy, że był to największy po-
grzeb w dziejach Kościoła i świata. W Rzymie zgromadziło 
się wówczas kilka milionów ludzi, natomiast poprzez media 
w pogrzebie uczestniczyło ponad dwa miliardy mieszkańców 
naszego globu. Nasza tegoroczna modlitwa wypada w roku ma-
ryjnym, w którym obchodzimy trzechsetną rocznicę koronacji 
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i stulecie objawień Matki 
Bożej w Fatimie.

Z wałbrzyskiej ziemi, spod krzyża na górze Chełmiec, po-
zdrawiamy dziś cały Kościół w Polsce, pozdrawiamy naszych 
rodaków w kraju i za granicą. Tych, którzy trwają z nami na mo-
dlitwie, prosimy o dołączenie swoich intencji do naszych. Niech 
Pan Bóg przyjmie nasze dziękczynienie za wielkiego papieża, 
niech uciszy nasze niepokoje i lęki. Niech nas napełni swoim 
błogosławieństwem. Niech obdarzy pokojem zwaśnione narody, 
niech zapanuje pokój w ziemi uświęconej zbawczą krwią Jezusa 
Chrystusa i Jego chwalebnym zmartwychwstaniem.

Wszystkich serdecznie zapraszam do pobożnego udziału 
w tej świętej Eucharystii. Wyznajmy przed Bogiem nasze 
grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą 
Ofiarę (…).

Homilia – wstęp

Drodzy bracia i siostry, w homilii obecnej odniesiemy się 
najpierw do słowa Bożego, ogłoszonego w naszym zgromadze-
niu liturgicznym, a następnie z racji stulecia objawień Matki 
Bożej w Fatimie, wskażemy na związki św. Jana Pawła II 
z Matka Bożą Fatimską.

1. Bóg gromadzi rozproszonych

Dzisiejsze przesłanie słowa Bożego możemy zatytułować 
„Bóg gromadzi rozproszonych”. Prorok Ezechiel nawiązując do 
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historycznej sytuacji, kiedy naród wybrany odczuwał dotkliwie 
podział na południowe królestwo Judy i północne królestwo 
Izraela, pocieszał swoich ziomków wizją czasów mesjańskich. 
Prorok zapowiadał nie tylko instytucjonalne połączenie rozbi-
tych części narodu, ale także zasadniczą zmianę jakościową 
tej zjednoczonej, nowej wspólnoty: „wszyscy oni będą mieć 
jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje 
przykazania zachowywać będą i wypełniać. (…) I zawrę z nimi 
przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. (…) 
Mieszkanie moje będzie pośród nich, i Ja będę ich Bogiem, 
a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja 
jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie 
wśród nich na zawsze” (Ez 37, 24-28). Tym jednym Pasterzem 
i przybytkiem, który pozostanie na ziemi będzie Mesjasz. Pro-
roctwo Ezechiela wypełniło się. Mesjasz przyszedł na ziemię, 
by stać się Pasterzem i odkupicielem wszystkich. W dzisiejszej 
Ewangelii widzimy Go na kilka dni przed jego zniewoleniem, 
osądzeniem i powieszeniem na krzyżu. W sercach faryzeuszy 
i uczonych w Piśmie narastała nienawiść do Niego, gdyż On 
wytykał im grzechy i hipokryzję, ogłaszając się Synem Bożym. 
Sprawa Jezusa trafiła na obrady Najwyższej Rady Żydowskiej 
– Sanhedrynu. Zabrał na niej głos członek tej Rady, arcykapłan 
Kajfasz. W swojej wypowiedzi domagał się śmierci Jezusa: 
„Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż 
miałby zginąć cały naród” (J 11,50). Ewangelista Jan wskazu-
je, że było to proroctwo, niejako usprawiedliwia Kajfasza, że 
nie mówił on tego sam od siebie, ale „jako najwyższy kapłan 
w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć 
za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone 
dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,51-52).

Jezus faktycznie oddał życie na krzyżu za wszystkich, aby ci 
wszyscy nie zginęli, nie pomarli w swoich grzechach, umarł, aby 
inni żyli, oddał życie, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić 
w jedno. W ten sposób dopełnił swoją arcykapłańską modlitwę 
z Wieczernika: „Ojcze, spraw, aby byli jedno”. Została otwarta 
droga do odpuszczenia grzechów, droga do życia wiecznego. 
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Jednakże przez swoją śmierć za nas, Chrystus nie zmienił naszej 
natury, ale pozostaliśmy wolni wobec miłości Jezusa do nas, 
wobec Jego Ewangelii i Jego zbawczego dzieła dla nas.

Popatrzmy, jak ludzie XXI wieku reagują na to dzieło Jezusa: 
dzieło prawdy Ewangelii i dzieło miłości objawione w śmierci 
na krzyżu.

2. Ludzie naszego czasu wobec dzieła zbawczego 
Jezusa Chrystusa

Po dwudziestu wiekach historii chrześcijaństwa, zauwa-
żamy, że sytuacja w świecie mimo komputerów i Internetu 
podobna jest do opisanej w dzisiejszej Ewangelii, do sytuacji 
świata, w którym nauczał, cierpiał, umarł i zmartwychwstał 
Jezus Chrystus. Postawę Najwyższej Rady, Sanhedrynu, posta-
wę Kajfasza, Heroda, Piłata możemy odnaleźć dzisiaj na wielu 
areopagach świata, także w naszej Unii Europejskiej. Jezus 
ze swoją nauką moralną nie ma dzisiaj zbyt wielu przyjaciół 
w parlamentach światowych. Widzimy, że jest dzisiaj nielubiany 
w świecie kultury, nauki, prawodawstwa. Pod koniec marca 
br. przywódcy 27 krajów należących do Unii Europejskiej 
przyjechali do Rzymu, by uczcić 60 rocznicą Traktatów Rzym-
skich, stanowiących zaczątek dzisiejszej Unii Europejskiej. 
24 marca mieli spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Ojciec 
Święty w swoim przemówieniu przypomniał sylwetki ojców 
jedności europejskiej: Roberta Schumana, Konrada Adenauera 
i Alcide de Gasperiego. Przypomniał, że „Wspólnotę Narodów 
Europy” należy budować na mocnym fundamencie, jakim 
jest Dekalog i wartości chrześcijańskie. Okazało się, że nikt 
z przemawiających przywódców nie nawiązał do tego wątku. 
Jest to dowód, że w Europie na areopagach nadal obowiązuje 
poprawność polityczna. Jako chrześcijanie opowiadamy się 
za Europą chrześcijańską. Przecież Europę zbudowali chrze-
ścijanie, przede wszystkim święci ludzie Kościoła. Wiemy, że 
z gleby chrześcijańskiej wyrosły najpiękniejsze pomniki kultury 
europejskiej. Europie trzeba przywrócić zdrowy fundament, 



48

którym jest Dekalog i wartości chrześcijańskie. Nie wystarczą 
wartości gospodarcze, ekonomiczne. Potrzebne są wartości 
etyczne i religijne. Brak granic, swoboda przepływu towarów 
i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do zbudowania trwałej 
wspólnoty.

Moi drodzy wskażmy jeszcze na inne podobieństwo nasze-
go czasu do czasu ziemskiego życia Chrystusa. Wśród tłumu, 
który przybył do Jerozolimy na święto Paschy, który podczas 
uroczystego wjazdu Jezusa krzyczał „Hosanna Synowi Dawi-
dowemu”, nie było nikogo, kto by potem na dziedzińcu Piłata, 
stanął w Jego obronie. Lud zażądał uwolnienia Barabasza, 
a wobec Jezusa krzyczał: „Winien jest śmierci – Niech będzie 
ukrzyżowany”. Ileż dzisiaj mamy obojętności wobec spraw 
religijnych, nie tylko w sektorze życia publicznego, ale także 
w naszych rodzinach, parafiach.

Moi drodzy, wiemy, że są też przyjaciele Chrystusa, którzy 
przedłużają postawę przyjaciół Jezusa z Jego ziemskiego życia.

Przejdźmy do części trzeciej i ostatniej. Przypomnijmy, że 
Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze liczył na Maryję, w której 
widział nie tylko najbliższą osobę swego życia, ale także prowa-
dził do Niej cały Kościół, jako do swojej Matki. Był przekonany 
o słuszności powiedzenia prymasów Polski: kard. Augusta 
Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego, że zwycięstwo jeśli 
przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi.

3. Matka Boża Fatimska w życiu św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II jako papież był związany w szczegól-
ny sposób z dwoma sanktuariami maryjnymi: z Jasną Górą 
i Fatimą. W tych też sanktuariach pozostawił szczególne 
pamiątki, ślady swego trudnego pontyfikatu: na Jasnej Górze 
– przestrzelony, skrwawiony pas papieski, natomiast Matce 
Bożej Fatimskiej przekazał pocisk, kulę, która przeszyła jego 
ciało podczas zamachu. Jako papież pielgrzymował na Jasną 
Górę sześć razy, a do Fatimy – po zamachu na jego życie – trzy 
razy.
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Spójrzmy krótko na pielgrzymki do Fatimy. Były to piel-
grzymki w maju, w rocznicę zamachu: 13 maja 1982 r. w pierw-
szą rocznicę zamachu, 13 maja 1991 r. – w dziesiątą rocznicę 
zamachu i 13 maja roku 2000 w 19 rocznicę zamachu, podczas 
której dokonał beatyfikacji dwojga pastuszków; Franciszka 
i Hiacynty.

Ojciec Święty miał świadomość, że zamach na jego życie 
miał miejsce dokładnie w 64 rocznicę pierwszego objawie-
nia w Fatimie. Przebywając, po zamachu w klinice Gemelli, 
zapoznał się dokładnie z dokumentacją orędzia fatimskiego 
i uświadomił sobie, że zamach ten został przez Matkę Bożą 
zapowiedziany. Był też przekonany, że to Maryja wyprosiła 
mu łaskę ocalenia od śmierci. W rocznicę zamachu, 13 maja 
1982 r. powiedział w Fatimie: „Tak więc przybywam tu dzi-
siaj, gdyż dokładnie tego samego właśnie dnia ubiegłego roku, 
na placu św. Piotra w Rzymie, podjęto próbę zamachu na 
życie papieża, co w tajemniczy sposób zbiegło się z rocznicą 
pierwszych objawień w Fatimie, które miały miejsce 13 maja 
1917 roku. Wydaje mi się, że w zbieżności tych dat rozpoznaję 
szczególne wezwanie, by przybyć na to miejsce. Tak więc je-
stem tu dzisiaj. Przybyłem, by podziękować Bożej Opatrzności 
tu, w tym miejscu, które Maryja zdaje się wybrała dla siebie 
w sposób szczególny”. Podobne słowa papież powtórzył po-
tem w dwóch następnych pielgrzymkach do Fatimy. W dniu 
13 maja 2000 roku w homilii beatyfikacyjnej, powiedział 
m.in.: „Tutaj, w Fatimie, gdzie zostały zapowiedziane czasy 
udręki, Matka Boża domagała się modlitwy i pokuty, ażeby je 
skrócić, pragnę dzisiaj podziękować Niebu za siłę świadectwa, 
która się wyraziła w życiu tych wszystkich ludzi. Pragnę raz 
jeszcze wysławić dobroć Pana wobec mnie, kiedy po ciężkim 
ciosie owego 13 maja 1981 roku zostałem ocalony od śmierci. 
Wyrażam moją wdzięczność także błogosławionej Hiacyncie 
za ofiary i modlitwy złożone w intencji Ojca Świętego, którego 
wielkie cierpienia oglądała w swej wizji.”

Św. Jan Paweł II, zapoznawszy się z orędziem fatimskim 
wiedział, że Matka Boża przekazała pastuszkom fatimskim 
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prośbę, by papież wraz z biskupami całego Kościoła oddali cały 
świat i Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Jan Paweł II dokonał 
tego oddania dwukrotnie. Najpierw w Fatimie, 13 maja 1982 
r. w pierwszą rocznicę zamachu. Nie było tam jednak zbyt 
wielu biskupów, dlatego oddanie takie ponowił w łączności 
z biskupami całego Kościoła 25 marca 1984 r. na placu św. 
Piotra w Rzymie, przed sprowadzoną na ten dzień Figurą Matki 
Bożej z Fatimy.

Wielkim przeżyciem dla Ojca Świętego św. Jana Pawła II 
była konsekracja sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzep-
tówkach w Zakopanem. Miało to miejsce 7 czerwca 1997 roku, 
w pierwszą sobotę miesiąca, we wspomnienie Niepokalanego 
Serca Maryi, podczas szóstej pielgrzymki papieża do Polski. 
Konsekrując kościół Matki Bożej Fatimskiej, podkreślił, że to 
sanktuarium, zbudowane jako wotum dziękczynne za uratowa-
nie jego życia, jest mu „w najszczególniejszy sposób bliskie 
i drogie”. Przypomniał również, że z historią tego sanktuarium 
łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu św. 
Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. „Doznałem wówczas – mówił 
papież – śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równo-
cześnie wielkiego miłosierdzia Bożego.” Przy tych słowach 
papieżowi spłynęła z oczu łza wzruszenia.

4. Krucjata Różańcowa naszą odpowiedzią 
na zagrożenia czyhające nad światem

Drodzy bracia i siostry, Ojciec Święty św. Jan Paweł II tak 
często uwrażliwiał nas na wagę orędzia fatimskiego, szczególnie 
na potrzebę naszego nawrócenia, pokuty i modlitwy. Dzisiaj 
modlimy się tu, na stadionie, za Kościół, za naszą Ojczyznę, 
a także za Europę i świat. Modlimy się za ofiary i poszkodo-
wanych w katastrofie budowlanej w Świebodzicach. Modlimy 
się o zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem, 
pokory nad pychą. Modlimy się za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II, w dwunastą rocznicę Jego śmierci i Jego pogrzebu, 
aby świat na nowo rozpoznał w Jezusie Chrystusie swego 
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Zbawiciela, aby przyjął Jego Ewangelię i dar Jego zbawienia, 
aby usłyszał orędzie Matki Bożej z Fatimy, które nie zostało 
jeszcze wypełnione.

Moi drodzy, św. Jan Paweł II wzywał nas tak często do 
modlitwy różańcowej o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewan-
gelii, oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Można 
powiedzieć, że cały program Jego pontyfikatu był doskonałym 
wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Moi drodzy, Stalin na konferencji w Poczdamie podobno 
postawił pytanie, ile dywizji ma papież? Dla niego było to py-
tanie bluźniercze. Wiemy, ze papież nie miał i nie ma dywizji 
wojsk zmechanizowanych, pancernych czy lotniczych, ale może 
mieć tysiące a nawet miliony dywizji ludzi trzymających w ręku 
różaniec, dywizji ludzi modlących się. Może mieć, tak jak to 
było w historii w XVI wieku, przed bitwą morską pod Lepanto, 
w XVII wieku, przed Odsieczą Wiedeńską czy w roku 1920 
przed Bitwą Warszawską. Może mieć i dzisiaj podobne Krucjaty 
Różańcowe, które ochronią chrześcijaństwo, Kościół, rodzinę, 
naród, Europę i świat przez grożącym nam nieszczęściem.

Zakończenie

Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który zgromadziłeś nas 
dzisiaj tu, na tym stadionie, w tej Eucharystii, sprawowanej 
pod krzyżem na Chełmcu, głosimy Twoją śmierć, wyznajemy 
Twoje zmartwychwstanie. Prosimy Cię pokornie: napełniaj nas 
swoją mądrością, koryguj nasze światowe, przyziemne poglądy, 
obdarz nas światłem i mocą Ducha Świętego, abyśmy zawsze 
pozostawali na drogach prawdy i miłości. Maryja, Twoja Matka, 
która zjawiła się nam w Fatimie, która jako Matka Bolesna jest 
także Patronką tego miasta, niech wraz ze św. Janem Pawłem II, 
Jej wiernym Synem, nas wspiera w ziemskiej pielgrzymce swoją 
łaskawą opieką. Amen.
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Od hosanna do ukrzyżuj!
Świdnica, 9 kwietnia 2017 r.
Msza św. w Niedzielę Palmową 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Najpierw przypomnijmy, że niedziela dzisiejsza, która 
otwiera Wielki Tydzień ma podwójną nazwę. Nazywamy ją 
Niedzielą Palmową albo Niedzielą Męki Pańskiej dlatego, że 
patrzymy na Jezusa, jak wjeżdża do Jerozolimy, jest witamy 
palmami, gałązkami oliwnymi, przy śpiewie: „hosanna Synowi 
Dawidowemu”. To było przed Mszą Świętą. Ewangelia dzi-
siejsza przypomniała nam drogę Jezusa z Ogrodu Oliwnego na 
Golgotę, Jego mękę i śmierć na krzyżu i ten okrzyk przeraźliwy: 
„niech będzie ukrzyżowany!”.

Te dwie sytuacje Jezusa w dziejach Kościoła ciągle się od-
nawiają. Ten okrzyk „hosanna” wznoszą ludzie, którzy Jezusa 
kochają, wszystko dla Niego czynią, żyją tak jak On polecił, 
ale też raz po raz rozlega się głos: „ukrzyżuj Go, niech będzie 
ukrzyżowany!” Jezus Chrystus doznaje w swoich uczniach 
chwały, ale także i pogardy, cierpienia. Gdy patrzymy dzisiaj 
na sztandary patriotyczne, które tu są, gdy widzimy wśród 
nas kombatantów, Sybiraków, możemy powiedzieć, że Jezus 
bardzo cierpiał 77 lat temu w naszych braciach, którzy zostali 
zagarnięci w niewolę. Sybiracy zostali wywiezieni do krainy 
głodu i zimna w lutym 1940 r. 5 marca 1940 r. Stalin podpisał 
wyrok śmierci na naszych oficerów i w kwietniu zostali oni 
zamordowani strzałem w tył głowy, 77 lat temu. To było cier-
pienie Jezusa w naszych braciach, którzy zginęli za to, że byli 
Polakami.

Drodzy bracia i siostry, dbajmy o to, żebyśmy w naszym 
życiu podejmowali zawsze to wołanie: „hosanna Synowi 
Dawidowemu”, krocząc drogą prawdy i czyniąc na co dzień 
miłość, pełniąc uczynki miłosierdzia. Nigdy nie przyłączajmy 
się do tych, którzy wołają: „precz z Jezusem, niech będzie 
ukrzyżowany!” I módlmy się dzisiaj o to, żeby tegoroczne 
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święta, które w tym Wielkim Tygodniu będziemy obchodzić, 
żeby w te Święta świat rozpoznał w Jezusie swego Zbawiciela, 
który umarł za nas wszystkich, byśmy nie pomarli na wieki, 
byśmy mieli życie z Bogiem na zawsze. Amen.

Nasza powinność wobec naszych 
bohaterów

Świdnica, 10 kwietnia 2017 r.
Msza św. z racji siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej 

Kościół pw. Świętego Krzyża

Wstęp

Na początku tegorocznego Wielkiego Tygodnia wypadła 
nam siódma rocznica katastrofy smoleńskiej. Połączmy zatem 
dzisiejsze przesłanie Bożego słowa z tym tragicznym wydarze-
niem z naszej najnowszej historii.

1. Przesłanie liturgii słowa Wielkiego Poniedziałku

Prorok Izajasz przypomniał nam sylwetkę Mesjasza, którą 
pod natchnieniem Ducha Świętego nakreślił już w ósmym wieku 
przed Chrystusem. Ukazuje Go jako kogoś obdarzonego pełnią 
Ducha Świętego, jako proroka pokornego, łagodnego. To On nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 
To On ogłosi na ziemi z mocą Prawo i będzie światłością dla 
narodów. (por Iz. 42,1-7).

W Ewangelii widzimy tego proroka na sześć dni przed 
Paschą, czyli na sześć dni przed Jego śmiercią. Była to ostatnia 
sobota w Jego ziemskim życiu. Zanim wjechał uroczyście do 
Jerozolimy na święta Paschy, w przeddzień przybył do pobli-
skiej Betanii do swoich przyjaciół. Ostatnim razem, gdy tam 
był, wskrzesił swego przyjaciela Łazarza, który od czterech dni 
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spoczywał już w grobie. Teraz Łazarz był jednym z zasiada-
jących z Nim przy stole. W trakcie przyjacielskiego spotkania 
dzieje się coś zaskakującego. Siostra Maria wzięła do ręki funt 
szlachetnego i drogocennego oleju nardowego i namaściła 
Jezusowi nogi. Bibliści mówią, że był on wart ok. 300 dena-
rów, co stanowiło roczną pensję zwykłego pracownika. Gdy 
to zobaczył Judasz, wyraził sprzeciw wobec marnotrawienia 
tak wielkich pieniędzy, które – jak wyznał – można by było 
przeznaczyć na biednych. Ewangelista jednak wyjaśnia, że to 
było czyste kłamstwo i matactwo, gdyż Judasz wcale nie dbał 
o biednych, ale sam był łasy na pieniądze i wykradał je z kasy 
apostolskiej. Chrystus tymczasem nie zdemaskował swojego 
przyszłego zdrajcę, ale potraktował go jakby był lepszym niż 
jest. Powiedział, ze będzie to już namaszczenie na jego pogrzeb, 
gdyż wiedział, że niewiasty w dzień Jego śmierci nie zdążą 
przed szabatem namaścić Jego ciała, a gdy przyjdą po szabacie, 
by tego dokonać, to już Go nie będzie w grobie.

Moi drodzy, gdy spoglądamy dziś na Judasza, na jego za-
kłamanie i złodziejstwo, to nam z pewnością nasuwa się skoja-
rzenie, że ludzie jego pokroju stoją w tle katastrofy smoleńskiej 
i tego, co się po niej wydarzyło.

2. Ludzie Judasza przed i po katastrofie smoleńskiej

Moi drodzy, najpierw przypomnijmy, że była to najtragicz-
niejsza narodowa katastrofa w naszej historii w czasie pokoju. 
Zginęła elita naszego państwa na czele z prezydentem, profeso-
rem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. W siedemdziesiątą 
rocznicę zbrodni katyńskiej, lecieli złożyć hołd bohaterom 
narodowym, którzy zginęli w Katyniu w 1940 roku. Lecieli i nie 
dolecieli. Zginęli śmiercią tragiczną, sami stając się narodowy-
mi bohaterami. Przypomnijmy, że mieli różne barwy polityczne 
i religijne, ale jednoczyła ich pamięć i cześć wobec wspólnych 
bohaterów narodowych. Każdy z nas, każdy z Polaków, miał 
wśród nich kogoś bliskiego, kogoś, kogo cenił, a potem kogoś, 
nad kim bolał.
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Do mnie ta tragiczna wiadomość dotarła, gdy kończyłem 
poprawiać w Domu Pielgrzyma w krakowskich Łagiewnikach 
moją homilię, którą miałem wygłosić o godz. 11.00 w sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia do naszych pielgrzymów, przy-
byłych na zakończenie w naszej diecezji peregrynacji obrazu 
Jezusa Miłosiernego. Pamiętam, że po otrzymaniu już pewnej 
wiadomości o śmierci 96. osób, a było to ok. godz. 10.00, poja-
wiły mi się w oczach łzy żalu, ukląkłem, odmówiłem dziesiątkę 
różańca i zaraz udałem się do kaplicy św. Faustyny na dalszą 
modlitwę. Nasza Msza św. o godz. 11.00 w sanktuarium prze-
rodziła się w modlitwę za ofiary tej katastrofy. Jako biskup, za 
tydzień, w sobotę 17 kwietnia 2010 r. uczestniczyłem na placu 
Piłsudskiego w Warszawie w narodowej Mszy św. za ofiary 
katastrofy. Po południu byliśmy w Pałacu Prezydenckim na 
pożegnaniu pana prezydenta i jego małżonki, potem w kate-
drze warszawskiej na Mszy św. za nich, a w następny dzień, 
w niedzielę brałem udział w gronie Episkopatu w Krakowie 
w pogrzebie pary prezydenckiej.

Moi drodzy, przypomnijmy, że o ile w pierwszych dniach 
i tygodniach po katastrofie jako naród byliśmy zjednoczeni 
przez tę tragedię, to potem, gdy trzeba było podjąć wyjaśnienie 
przyczyn katastrofy, nastąpiło ogromne poróżnienie, wywołane 
przez partie polityczne. Pojawiło się kłamstwo smoleńskie, tak 
jak kiedyś trwało tak wiele lat kłamstwo katyńskie. Ludzie pra-
wi, prawdziwi patrioci, prawdziwi Polacy i katolicy ciągle mieli 
i mają przekonanie, że trzeba dojść do prawdy, bowiem zgodną, 
pokojową przyszłość narodu i przyszłość między narodami, 
zwłaszcza z sąsiadami, trzeba budować na prawdzie, chociażby 
tej najtrudniejszej, ale na prawdzie. W chrześcijaństwie jest 
zawsze miejsce na przebaczenie, ale jest ono możliwe jedynie 
na gruncie prawdy. Przykład tego mamy na krzyżu. Z ust łotra 
wiszącego po prawicy Jezusa padły słowa: „Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42). Łotr ten 
skarcił swojego towarzysza niedoli, łotra wiszącego po lewicy, 
gdy ten urągał Jezusowi. Upomniał go słowami: „Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My prze-
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cież – sprawiedliwie, odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, 
ale On nic złego nie uczynił” (Łk 23,40-41). Nawrócony łotr 
wyznał prawdę o sobie, swoim wspólniku i o Chrystusie. Gdy 
Jezusa poprosił o łaskę przebaczenia i łaskę wejścia do Jego 
Królestwa, wszystko otrzymał. Jezus zapewniając mu niebo, 
dokonał jakby pierwszej kanonizacji i to kanonizacji na krzyżu. 
Przy Chrystusie wszystko staje się możliwe. Chwila prawdy, 
chwila skruchy, staje się przepustką do nieba.

Moi drodzy, dzisiaj, w siódmą rocznicę katastrofy smo-
leńskiej, podkomisja powołana przez obecny rząd po ponad 
rocznym badaniu przyczyn katastrofy, ogłosiła wyniki swoich 
badań. Zaznaczmy, że badania te nie zostały jeszcze zakoń-
czone, a zostały podjęte, w wyniku dotychczasowych braków, 
przekłamań badań komisji Anodiny oraz ministra Jerzego Mil-
lera. W tym dzisiejszym raporcie, jak z pewnością wielu z nas 
słyszało, podważono wskazywane dotychczas przyczyny kata-
strofy. Mówi się o prawdopodobnym wprowadzaniu polskich 
pilotów w błąd przy naprowadzaniu samolotu do lądowania. 
Na podstawie badań ludzkich ciał dochodzi się do przekonania, 
że samolot, zanim znalazł się na ziemi, jeszcze w powietrzu 
rozleciał się na kawałki w wyniku wybuchu. Eksperci twierdzą, 
że sprawa utraty skrzydła w wyniku zaczepienia o brzozę jest 
wymyśloną legendą.

Zakończenie

Moi drodzy, wobec tego, co dzieje się wokół tej katastrofy 
winniśmy się modlić nie tylko za ofiary katastrofy o pokój 
wieczny dla nich, nie tylko za rodziny ofiar, które dotąd przeży-
wają traumę z powodu odejścia swoich bliskich, ale winniśmy 
także modlić się za Ojczyznę, o jedność i pokój w narodzie, 
o jedność z Bogiem i między ludźmi. Niech właśnie taka inten-
cja nam towarzyszy podczas tej Mszy Świętej. Amen
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„Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowania dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie” (Mt 5,10)

Świdnica, 12 kwietnia 2017 r.
Msza św. w ramach dziewięciomiesięcznej Nowenny przed koronacją 

obrazu Matki Bożej Świdnickiej (VIII miesiąc Nowenny) 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, drodzy bracia diakoni i klerycy, 
czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Panu bracia i siostry, 
czciciele Matki Bożej Fatimskiej i Matki Bożej Świdnickiej! 
Rozpoczynamy dziewiąty miesiąc naszego przygotowania do 
uroczystości koronacji wizerunku Matki Bożej Świdnickiej. 
W dzisiejszej Liturgii Słowa patrzymy najpierw na Jezusa 
oczyma proroka Izajasza. Prorok ukazuje Go jako cierpiącego 
i pokornego sługę Boga, który „podaje grzbiet bijącym Go i nie 
zasłania swojej twarzy przed zniewagami i opluciem”. Ten cier-
piący i pokorny Sługa czerpie moc z niebios i w duchu wyznaje: 
„Oto Pan Bóg mnie wspomaga!”. W Ewangelii ten Sługa Boga, 
Jezus Chrystus, doznaje cierpienia z powodu zdrady Judasza. 
Jezus zasiadłszy z uczniami do pożegnalnej Wieczerzy doznał 
głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę powiadam 
wam: jeden z was Mnie zdradzi” (Mt 26,21). Było to wyznanie 
pełne bólu, gdyż za miłość wobec uczniów jeden odpłacił Mu 
zdradą. Za tę zdradę otrzymał 30 srebrników.

Moi drodzy, dobrze się składa, że ten obraz cierpiącego 
Jezusa możemy połączyć z Ósmym Błogosławieństwem, które 
Jezus wygłosił w Kazaniu na Górze. Ono właśnie mówi o cier-
pieniu i brzmi: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo nie-
bieskie” (Mt 5,10).
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2. Przesłanie Ósmego Błogosławieństwa Pana Jezusa

W ostatnim, Ósmym Błogosławieństwie Chrystus wskazu-
je na fakt cierpień i prześladowań, na coś, co trwa niemal od 
początku świata, od pierwszego grzechu.

a) Prześladowania sprawiedliwych w dziejach Starego 
i Nowego Przymierza

Już Kain prześladował i zabił swego sprawiedliwego brata 
Abla. Synowie Jakuba prześladowali i sprzedali swego brata 
Józefa, który był sprawiedliwy i lubiany bardzo przez ojca. 
Prześladowanie było szczególnym doświadczeniem proroków. 
Wielu z nich zostało ukamienowanych. Nawet Chrystus żalił się 
kiedyś, mówiąc: „Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków 
i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani” (Mt 23, 37). 
Ofiarą prześladowań padł św. Jan Chrzciciel za to, że wypomniał 
Herodowi grzech cudzołóstwa. Chrystus był prześladowany 
przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie, a jego kresem była 
śmierć na krzyżu. Jezus zapowiedział prześladowania swoim 
uczniom. Mówił: „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was 
zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z po-
wodu mego imienia” (Mt 24, 9). Pierwszym uczniem Chrystusa, 
na którym wypełniły się te słowa, był św. Szczepan, otwierając 
długą listę męczenników Kościoła. A potem każdy wiek dziejów 
Kościoła dopisywał do tej listy nowe nazwiska. Także Kościół 
w Polsce dopisał do niej wiele imion. Wśród nich jest św. Stani-
sław, biskup krakowski, patron naszej diecezji i współpatron tej 
katedry. Z ostatnich już powojennych męczenników wymieńmy 
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i dwóch ojców franciszkanów: ojca 
Michała i Zbigniewa, którzy zginęli w Peru.

Dzisiaj centrum prześladowań chrześcijan przeniosło się 
na Bliski Wschód, zwłaszcza do Syrii, Iraku. Chrześcijanie 
są dzisiaj najbardziej prześladowaną religią na świecie. Świat 
zachodni, który szczyci się demokracją, milczy na ten temat. 
W mediach jest miejsce na spory polityczne, partyjne, na pre-
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zentacje skandali, natomiast jest milczenie na temat prześlado-
wanych chrześcijan.

Chrystus wszystkich cierpiących i prześladowanych dla 
sprawiedliwości nazwał błogosławionymi. Przypomnijmy sobie 
raz jeszcze, że słowo „sprawiedliwy” oznacza prawy, wierny 
Bogu, wierny Bożemu prawu, wierny Ewangelii; i tylko tacy, 
którzy z tego tytułu są prześladowani, męczeni, zasługują na 
miano błogosławionych. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz 
powtórzmy, że to jest naprawę przedziwne, że nasz cywilizo-
wany świat zachodni jakby ogłuchł na wartości chrześcijańskie.

Drodzy bracia i siostry, zauważmy, że większość mediów 
publicznych w krajach demokratycznych Europy jest wprzę-
gniętych do walki z Kościołem. Prawda i dobro przegrywają 
tam z finansjerą. Gdy pieniądze są na stole, prawda zwykle 
milczy. Dlatego tak bardzo cenimy dziś w Polsce i na świecie 
Telewizję Trwam i Radio Maryja. Są to media niezależne od 
wszelkich form nacisku, aprobują prawdę, dobro i inne wartości 
ewangeliczne. Dzięki nim otrzymujemy nie tylko obiektywne 
informacje z życia Kościoła, ale także obiektywne spojrzenie na 
życie publiczne w Polsce, które tak często bywa zniekształcane 
przez media komercyjne, które znajdują się w rękach obcego, 
nieprzyjaznego Polsce kapitału.

b) Wytrwajmy pod krzyżem cierpienia

Chrystus powiedział: „Błogosławieni, którzy cierpią prze-
śladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie” (Mt 5,10). Jeżeli cierpimy z tego powo-
du, że kochamy Jezusa, że stoimy przy Nim, że głosimy Jego 
Ewangelię, to jesteśmy błogosławionymi. Wtedy także, gdy 
nas kłamliwie oceniają, oskarżają. Czasem niestety dajemy 
powód do oskarżeń i wtedy się nie jest błogosławionym, je-
żeli się cierpi za winy spowodowane grzesznością swoją albo 
swoim niedołęstwem, ale jeśli się cierpi fałszywe oskarżenia 
ze względu na to, że jesteśmy Chrystusowi, wtedy to jest droga 
do szczęścia, wtedy się nazywamy błogosławionymi. Świat, 
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w którym żyjemy, odwrócił się po części od Pana Boga. W tym 
świecie interes partii jest ważniejszy niż dobro wspólne narodu. 
W  takim  świecie  szerzy  się  egoizm, korupcja,  pazerność na 
władzę i na pieniądze; gra się tu propagandą i kłamstwem. W ta-
kim świecie burzy się porządek ustanowiony przez Stwórcę, 
rozbija się rodzinę. W takim świecie nie broni się tego, co służy 
człowiekowi,  jego  rozwojowi,  jego  pomyślności  duchowej 
i materialnej. W takim świecie, gdzie ludzie odwracają się od 
Boga, odwracają się także od człowieka. W takim świecie nie 
kocha się ojczyzny, swojej tradycji i kultury. W takim świecie 
za hasłami: wolność, tolerancja, postęp, nowoczesność, kryje 
się chaos społeczny, permisywizm i  relatywizm moralny, co 
powoduje, że obiektywny raj okazuje się wierutnym kłamstwem 
i czystą utopią. Brońmy się przed mitami, brońmy się przed 
utopiami, które wracają. Zostańmy przy Chrystusie.

3. Wielkotygodniowe przesłanie Maryi

Moi drodzy, kończy się Wielki Post. W okresie tym patrzymy 
na Maryję jako Matkę Bolesną. Spotykamy Ją zawsze w tym 
okresie podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. 
Ona przeszła do chwały wniebowzięcia przez cierpienie i krzyż. 
Jej duszę przeniknął miecz boleści. Maryja uczy nas cichego 
wypełniania woli Bożej, uczy nas spokojnego przyjmowania 
różnych krzyży, uczy nas  cierpieć dla  sprawiedliwości. Moi 
drodzy,  gdy  rozważaliśmy  dzisiaj  ósme  błogosławieństwo 
o  cierpieniu  dla  sprawiedliwości,  przypomnijmy  raz  jeszcze 
pytanie,  które Matka Boża  postawiła  dzieciom w Fatimie 
podczas pierwszego spotkania z nimi w dniu 13 maja 1917 r. 
Pytanie  to  brzmiało:  „Czy  chcecie  ofiarować  się Bogu,  aby 
znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadość-
uczynienie  za  grzechy,  którymi  jest  obrażany  i  jako  prośba 
o nawrócenie grzeszników?”. Dzieci ustami najstarszej Łucji 
odpowiedziały: „Tak, chcemy”. Wówczas Maryja dodała: „Bę-
dziecie więc musieli wiele wycierpieć. Ale łaska Boża będzie 
waszą siłą”. Wiemy, że tak się stało. Rodzeństwo: Franciszek 
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i Hiacynta zostało obarczone w swoim dzieciństwie chorobą. 
W ciągu trzech lat, od chwili objawień, – po dniach wypełnio-
nych cierpieniem – zostały zabrane do nieba.

Drodzy bracia i siostry, to przesłanie Maryi o cierpieniu 
dotyczy nas wszystkich. Nasza droga do nieba, do szczęśliwej 
wieczności prowadzi też przez różne cierpienia. Dzisiaj w go-
dzinach popołudniowych przebywałem z ks. dyrektorem naszej 
diecezjalnej Caritas w Świebodzicach. Mieliśmy spotkanie 
z tymi, którzy w ostatniej katastrofie budowlanej stracili swoich 
bliskich, a także mienie doczesne swego życia. Ludzie, którzy 
z boku patrzyli na to cierpienie, już powoli o nim zapominają, 
a oni nadal płaczą, że nie mają bliskich, że nie mają domu, że 
nie znają swojej przyszłości. Maryja w Fatimie przypomniała 
nam wszystkim, że cierpienie ma sens, że Jezus przez cierpienie, 
przez krzyż, dokonał naszego odkupienia. Jednakże, pamiętaj-
my, Bóg nie zostawia nas w cierpieniu samych. Maryja powie-
działa dzieciom: „Ale łaska Boża będzie waszą siłą”. Te słowa 
odnoszą się do nas wszystkich. Jeśli zgodzimy się z pobudek 
religijnych przyjąć każde cierpienie, to rzeczywiście łaska Boża 
jest naszą siłą. Bóg nas wspomaga na naszej drodze krzyżowej.

Zakończenie

Maryjo, nasza Matko, bądź z nami w chwilach naszego 
cierpienia, tak jak kiedyś byłaś przy swoim Synu na drodze 
krzyżowej i na Golgocie. Wspieraj nas swoim wstawiennictwem 
w naszym cierpieniu. Maryjo, czczona w naszej katedrze jako 
„Uzdrowienie chorych”, módl się za nami. Amen.
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„Idźcie i głoście” – jako wysłani 
na głoszenie Ewangelii

Świdnica, 13 kwietnia 2017 r.
Msza św. z poświęceniem Krzyżma 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Namaszczeni i posłani do świata

Teksty biblijne porannej Mszy św. Krzyżma w Wielki 
Czwartek ukazują nam Jezusa Chrystusa jako Kapłana, namasz-
czonego Duchem Świętym i posłanego do ludzi z dobrą nowiną 
o zbawieniu. W synagodze w Nazarecie do siebie odniósł słowa 
proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ 
mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym 
uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski Pana” 
(Łk 4, 18-19).

Dziś to namaszczenie i posłanie, z woli Chrystusa, stało się 
naszym udziałem. W czasie naszych święceń każdy z nas słyszał 
słowa: „Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił 
Duchem Świętym i mocą, niech cię strzeże, abyś uświęcał lud 
chrześcijański i składał Bogu ofiarę”. To do nas: prezbiterów 
i biskupów odnoszą się słowa Pana Boga przekazane nam przez 
proroka Izajasza: „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana” 
(Iz 61,6a). Jakie to zaszczytne, ale i zobowiązujące.

2. Myśli przewodnie Listu Biskupów Polskich 
do Kapłanów na Wielki Czwartek 2017 roku

W drugiej części naszej refleksji pragnę przekazać fragmenty 
Listu Biskupów Polskich do Kapłanów na Wielki Czwartek 
2017 roku.

Na wstępie biskupi piszą: „Drodzy Bracia w kapłaństwie! 
Przeżywamy razem ten szczególny dzień uwielbienia Boga 
za wielki dar kapłaństwa. Pragniemy na nowo przyjąć ten dar 
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z całkowitym oddaniem dla wspólnoty Kościoła i zawierzeniem 
Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi – Chrystusowi. Niech 
to będzie także dzień wdzięczności za Waszą oddaną posługę, 
dzięki której tajemnice Bożego życia są uobecniane każdego 
dnia w tak licznych formach kapłańskiej służby. Doświadczając 
dzisiaj daru wspólnoty i odnawiając przyrzeczenia, wyrażające 
bogactwo łaski ofiarowanej nam w sakramencie, w pokorze 
serca, zawierzamy Bogu całe nasze życie.

Od dnia, w którym przyjęliśmy sakrament święceń, stajemy 
z drżeniem wobec Chrystusowego posłania: „Idźcie i głoście!” 
Uświadamiamy sobie, jak ważna jest wierność misji, którą 
powinniśmy przeżywać w mocy Ducha Świętego i stawać się 
dla współczesnego świata świadkami Chrystusa, jedynego Na-
uczyciela i Dobrego Pasterza. To On zachęca nas, abyśmy byli 
znakiem autentyczności wiary, którą otrzymaliśmy, pielęgnuje-
my i pragniemy z apostolskim oddaniem głosić innym. Bogac-
two tego daru przywołuje tak wiele refleksji na temat naszego 
posługiwania i jakże bliskie są nam słowa papieża Franciszka 
z orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Powołania: 
„ziarno królestwa, chociaż jest małe, niewidoczne i czasem mało 
znaczące, wzrasta po cichu dzięki nieustannemu działaniu Boga: 
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasie-
nie kiełkuje i rośnie, samo nie wie jak» (Mk 4, 26-27). To jest 
nasza pierwsza ufność: „Bóg przewyższa nasze oczekiwania 
i zaskakuje nas swoją szczodrością, sprawiając, że nasza praca 
daje owoce obfitsze, niż wynikałoby z ocen ludzkiej skutecz-
ności” („Pobudzani przez Ducha Świętego do misji” Orędzie 
na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2017 r.).

a) Posługa siewcy w dziele troski o kulturę powołań

Słowa Ojca Świętego i przywołana przez niego symbolika 
ewangelicznego ziarna powinna stać się dla nas okazją do re-
fleksji nad naszą odpowiedzialnością za dzieło duszpasterstwa 
powołań. Chrystusowa przypowieść o siewcy uświadamia nam, 
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że ziarnem jest słowo, które staje się wypełnieniem jakże waż-
nego w tym czasie zobowiązania: „Idźcie i głoście!”. W dniu 
pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa 
podejmujemy na nowo refleksję, jak bezcenne dary i posłan-
nictwo zostały nam ofiarowane. Jedną z najważniejszych form 
realizacji Chrystusowego posłannictwa jest misja „siewcy”. 
Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze jest to, które 
pozostaje mu w dłoni. Czas Wielkiego Tygodnia, a nade wszyst-
ko Triduum Sacrum jest wspaniałą okazją do wdzięczności za 
„dopełnione zasiewy”. Zachęca także do podjęcia odpowiedzial-
ności i uobecnienia poprzez naszą posługę kapłańską tajemnicę 
dzieła Boga: „Siewca sieje słowo” (Mk 4, 14). Tak wiele darów 
łaski Boga, wpisanych w nasze życie i duszpasterską posługę, 
rozpoczęło się dzięki wsparciu licznych świadków oddanej 
posługi kapłańskiej i konsekracji zakonnej. Tak wiele znaczyły 
dla nas i nadal przemawiają nie tylko do młodych: szczere pra-
gnienie świętości, gotowość poświęcenia swojego czasu i dar 
ludzkiej serdeczności, niepoddająca się zniechęceniu realiza-
cja duszpasterskich działań, pełna pokory radość ze wzrostu 
wychowanków w dojrzałym życiu wiary. W dobrej pamięci 
powinniśmy zachować tych wszystkich, którzy wspierali i nadal 
wspierają nas na drodze powołania kapłańskiego.

Te doświadczenia wspólnoty Kościoła są nieustannie ak-
tualne i powinny dziś stać się fundamentem zaangażowania 
w naszych czasach, pielęgnowaniem zasiewu Bożego powo-
łania. Podążając za Chrystusową przypowieścią, przywołajmy 
ważne przestrzenie troski o budowanie odpowiedzialnej kultury 
powołań poprzez naszą posługę kapłańską.

b) Umocnienie duchowych darów

„A oto są ci [posiani] na drodze: u nich sieje się słowo, 
a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo 
zasiane w nich” (Mk 4, 15).

Od pierwszych chwil posługi kapłańskiej mamy okazję do-
świadczyć wartości duchowych darów i mocy Bożego Ducha, 
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który udziela się człowiekowi. Przy całej naszej słabości, to 
właśnie nam została powierzona troska o przywoływanie, umac-
nianie i odbudowywanie tajemnic łaski Boga w człowieku i na 
całym świecie. Nasza gorliwość i pobożność w sprawowaniu 
świętych sakramentów, wierność i cichość modlitwy w otwie-
raniu źródeł Bożego błogosławieństwa poprzez liturgię godzin, 
pokorne zawierzanie naszego życia orędownictwu Matki Bożej 
w modlitwie różańcowej, ufna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i pielęgnowanie w nas tajemnicy „bramy łaski”, którą 
mamy stawać się w służbie zwycięstwa Bożej mocy w obecnym 
czasie – to są wyzwania, poprzez które Bóg zaprasza nas, aby-
śmy chronili dary Boga przed osłabieniem ich lub porwaniem 
przez złego.

Zapewne w ostatnim roku przeżyliśmy nasze kolejne reko-
lekcje kapłańskie. Jaki to był czas? Czy w pamięci pozostał nam 
jedynie fakt otrzymanego zaświadczenia, czy też, jako słudzy 
Jedynego Kapłana Chrystusa, potrafiliśmy z nową gorliwością 
usłyszeć i potwierdzić pełną gotowość na to, aby przez nas Bóg 
mógł docierać do człowieka i rozwijać w nim dar świętości? 
Jakże doniosłe jest wołanie o wierność łasce Bożego Miłosier-
dzia, poprzez którą my sami potrafimy dostrzec w sakramencie 
pokuty bogactwo duchowego życia. Nie możemy zagubić tej 
łaski i przyjąć propozycji świata, w którym liczą się przede 
wszystkim ludzkie zdolności, chęć ograniczenia się do popraw-
nego wypełniania podstawowych obowiązków i zyskiwania 
atrakcyjnej, ale tylko chwilowej popularności. Z wielką pokorą 
mamy przyjąć zapewnienie Apostoła Pawła, że: „Owocem (…) 
ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). To 
jest znak trwania człowieka w łasce Boga i potwierdzenie, 
że tajemnice Boga nie pozostają tylko na ustach, ale przede 
wszystkim stają się źródłem życia.

Tak wielu młodych ludzi Bóg stawia każdego dnia na dro-
gach naszego kapłańskiego posługiwania. Ilu z nich dzieliło się 
z nami swoimi pragnieniami młodości, ale i rozterkami ducho-
wych poszukiwań? Jak ważne jest, abyśmy dziś, gdy kolejny raz 
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weźmiemy w nasze dłonie czystą hostię, potrafili dostrzec w niej 
bogactwo życia każdego, szczególnie młodego człowieka. Czy 
możemy w tym dniu nie przywołać z szacunkiem wszystkich 
naszych braci kapłanów, którzy poprzez kruchość ludzkich sił 
w podeszłym wieku, ale także oddane przyjmowanie wymaga-
jącej łaski cierpienia stają się niezmierzonym źródłem Bożego 
błogosławieństwa dla każdego z nas? Tak wiele jest w naszym 
życiu tajemnic, poprzez które Bóg zwycięża i czyni z nas stró-
żów swoich darów.

c) Duszpasterskie towarzyszenie młodym

„Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, 
gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz 
nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie 
ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują” 
(Mk 4, 16-17).

Przyjęcie z życzliwością, troska codziennego przeżywania, 
radość z sukcesów i smutek porażki, to przede wszystkim 
wspomnienia tajemnic naszego powołania i pokonanych eta-
pów życiowych starań. Gdzie spotkamy te tajemnice w naszej 
kapłańskiej posłudze, szczególnie związanej z młodym czło-
wiekiem próbującym odnaleźć prawdziwe źródło mężnego 
wyznawania wiary? Bóg stawia wielu z nich przed nami 
podczas naszych sakramentalnych posług. Są uczestnikami 
Mszy Świętej, przystępują do sakramentu pokuty, uczestniczą 
w nabożeństwach i tak często można spotkać ich na prywatnej 
modlitwie w kościele, czy w kaplicy adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Otrzymujemy szansę, ale i wielkie zobowiązanie 
wobec młodych w okresie ich przygotowania do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Mamy wiele osobistych doświad-
czeń związanych z tym aspektem duszpasterskiej posługi, ale 
pomimo możliwych zwątpień, nie możemy przeoczyć ogromnej 
szansy, jaka płynie z tego czasu dla młodych i całej wspólnoty 
Kościoła. Tak wiele dobra dokonuje się wówczas w młodym 
człowieku. Otrzymuje on możliwość odkrycia wartości swojego 
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miejsca we wspólnocie Kościoła i tak wielu z nich potrafi z od-
daniem ten dar podjąć i uczynić treścią swojego życia słowa: 
„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas 
do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej 
zasad” (Liturgia Sakramentu Bierzmowania). To oni wówczas 
zawierzają swoje życie mocy Bożego Ducha a nasza odpowie-
dzialność za nich nie ustaje z chwilą zakończenia uroczystości. 
Wielką wartością jest towarzyszenie tym młodym, świadectwo 
naszej wiary i pomoc w pierwszych próbach odkrywania przez 
nich życiowego powołania.

Bóg daje nam pod opiekę młodych w naszych szkołach, 
gdzie prowadzimy lekcje religii i przede wszystkim tam mamy 
być świadkami odpowiedzialnego życia, dojrzałej wiary i rado-
snego kapłaństwa. To przecież nasze „wspólne szkolne drogi” 
od dyżuru w szatni i na korytarzach, poprzez kolejne zajęcia 
lekcyjne, a także różnorodne inicjatywy, w których stajemy się 
świadkami pokonywanych przez nich wyzwań, sprawiają, że 
ofiarowane im ziarno Bożej łaski umacnia się i nie zniweczą 
jego piękna spotkane w życiu przeciwności. Takie same nadzieje 
pojawiają się w nas także wówczas, gdy stajemy się towarzy-
szami ludzkich spraw i świadkami tajemnic Boga w różnych 
sytuacjach życia, gdy młodzi ludzie realizują swoje sportowe 
i kulturalne pasje, angażują się z wielką gorliwością w ruch 
skautowy, są gotowi do wielkich poświęceń w wielorakich 
formach wolontariatu. W tym szczególnym dniu warto w nich 
wszystkich zobaczyć aktualność wspólnoty apostolskiej groma-
dzącej się przy Jezusie Chrystusie, która znajduje swoją nadzieję 
odkrywania przyszłości i radość wsparcia od najbliższych.

Nie możemy zagubić w naszej refleksji i kapłańskiej od-
powiedzialności także tych młodych, którzy nie pojawiają 
się w kościołach, zrezygnowali z lekcji religii lub z różnych 
innych powodów sprawy Boga i Kościoła nie stanowią dla nich 
wartości. Poprzez te osoby możemy usłyszeć na nowo zachętę 
Chrystusa, aby w ich życiu skaliste miejsca zamienić na ziemię 
żyzną i nigdy nie zwątpić w wartość podjęcia na nowo posługi 
siewcy słowa Bożego. Szczególnie w takich okolicznościach 



68

czerpiemy nadzieję ze słów Zbawiciela przed Wniebowstąpie-
niem: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Jakże ważne jest 
nasze zaangażowanie i świadectwo, którego mocą nie będą 
tylko nasze strategie przemiany ludzkich serc, ale działająca 
przez nas łaska Ducha Świętego!

d) Kształtowanie dojrzałej wiary

„Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy słu-
chają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa 
i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje 
bezowocne” (Mk 4, 18-19).

Odpowiedzialność za wspieranie kultury powołań przybiera 
podstawową formę poprzez oddaną aktywność duszpasterską. 
Wyraża to każda godzina naszego życia, bogactwo modlitwy, 
podejmowana z innymi formacja chrześcijańska, ofiarowany 
bliźnim czas na rozmowę oraz szacunek do przeżywanych 
tajemnic ludzkiej miłości i poświęcenia. Przywołajmy dzisiaj 
te wszystkie tajemnice, które kształtują nasze powołanie ka-
płańskie i stanowią nieustanne zobowiązanie otrzymane od 
naszego Mistrza. Tak jak apostołowie, mamy potwierdzić go-
towość do przyjęcia Jego misji: „Dana Mi jest wszelka władza 
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
(Mt 28, 18-20). Wspólnota wierzących w Chrystusa od samego 
początku podejmowała starania, aby „troski tego świata, ułuda 
bogactwa i inne żądze” nie przezwyciężyły darów ofiarowanych 
człowiekowi przez Boga.

Doświadczenia kolejnych pokoleń kapłańskich i świadectwa 
wiernych świeckich potwierdzają wielką wartość działań zmie-
rzających do dobrego i dojrzałego przygotowania oraz przyjęcia 
sakramentu małżeństwa, a później wiernej posługi w ramach 
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duszpasterstwa rodzin. Oby wszystkie serca kapłańskie w tym 
dniu były przepełnione darem pokoju i radości z owoców mi-
łości Boga, które są bogactwem małżonków i rodziców w na-
szych parafiach. Wyrażamy podziękowanie kapłanom, którzy 
w różnorodnych formach duszpasterskiej troski o świętość 
rodzin stają się duchowymi przewodnikami oraz pomocnikami 
w odkrywaniu i zachowaniu wzoru życia Świętej Rodziny. Nie 
bez powodu właśnie rodzina jest wskazywana jako pierwsze 
miejsce odczytywania Bożego powołania i doceniania ofia-
rowanych przez Boga darów. Każde nasze staranie o wierne 
i dojrzałe życie rodzinne stanowi także wielki wkład w dzieło 
powołania już przeżywanego przez rodziców i odkrywanego 
przez ich dzieci.

Ostatnie tygodnie uwydatniły wielką troskę papieża Fran-
ciszka o młodych i o dzieło powołań. Została ona wyrażona 
w kolejnych informacjach na temat zbliżającego się synodu 
biskupów, a także w kontekście Dnia Młodzieży przeżywanego 
w diecezjach w ostatnią Niedzielę Palmową i w perspektywie 
światowego spotkania młodych za niespełna dwa lata w Pana-
mie. Jak żywe mamy wspomnienia ze spotkań z młodymi w na-
szych parafiach i w ramach centralnych wydarzeń w Krakowie. 
Jakże aktualne są wszystkie słowa papieża Franciszka, który 
kierując swoje zachęty do młodych, także nas zobowiązywał do 
wsparcia wszelkich duchowych poszukiwań młodości, a także 
do osobistego świadectwa całkowitego oddania się Chrystusowi 
i bezkompromisowego trwania przy Nim. „Spojrzenie Jezusa 
wychodzi poza wady i widzi osobę; nie zatrzymuje się na złu 
z przeszłości, ale dostrzega dobro w przyszłości; nie godzi się 
na zamknięcia, ale poszukuje drogi jedności i komunii; pośród 
wszystkich nie zatrzymuje się na pozorach, ale patrzy w serce. 
Jezus patrzy na nasze serce, twoje serce, moje serce. Z tym 
spojrzeniem Jezusa możecie spowodować rozwój innego czło-
wieka, nie czekając na oklaski, ale poszukując dobra dla niego 
samego, ciesząc się, że zachowaliście czyste serce i pokojowo 
walczycie o uczciwość i sprawiedliwość. Nie zatrzymujcie się 
na powierzchni rzeczy i nie ufajcie światowym liturgiom pozo-
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rów, «makijaży» duszy, aby wydawać się lepszymi. Natomiast 
dobrze ustanówcie bardziej stabilne połączenie – połączenie 
serca, które widzi niestrudzenie i przekazuje dobro. I tę radość, 
którą darmo otrzymaliście od Boga, proszę, darmo dawajcie, 
bo wielu na nią czeka! I oczekuję jej od was” (Homilia podczas 
Mszy św. na „Campus Misericordiae” na zakończenie XXXI 
Światowych Dni Młodzieży, 31.07.2016 r.).

Wyrażamy serdeczną wdzięczność Wam wszystkim, którzy 
z oddaniem podejmujecie codzienną troskę o towarzyszenie 
młodym w Waszych wspólnotach parafialnych, grupach forma-
cyjnych i w licznych inicjatywach związanych ze Światowymi 
Dniami Młodzieży w Polsce. To dzięki Waszemu zaangażowa-
niu młodzi ludzie mogą doświadczyć piękna i mocy wspólnoty 
rówieśników. Tam właśnie wspólnie przeżywana jest wiara, 
pokonywane są trudne doświadczenia młodości a także umacnia 
się nadzieja wsparcia przez powiernika duchowych tajemnic.

e) Wspólnota apostolskiej posługi

„W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają 
słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześć-
dziesięciokrotny i stokrotny” (Mk 4, 20).

Drodzy Bracia Kapłani! Wielki Czwartek to czas szczególnej 
łaski Boga. To właśnie dzisiaj potwierdza się w nas i przez nas 
dar wspólnoty wiary, której więzią jest Duch Święty. Niech 
wzniesie się dziś nasze dziękczynienie za każdy dar otrzymany 
od Boga. Tylko sam Bóg wie, czy ten plon jest trzydziestokrotny, 
sześćdziesięciokrotny czy może stokrotny! Nam jednak została 
zawierzona troska o to, aby ziarno Bożego słowa było przeka-
zywane innym. To od naszego kapłańskiego zaangażowania 
będzie zależało, na ile wspomożemy braci i siostry w przyjęciu 
i rozwoju darów Boga. Nasza duchowa wrażliwość i ludzka 
odpowiedzialność nie może pozostawić ich samych w obliczu 
wielorakich życiowych wyzwań i duchowych zagrożeń. Jak 
cudowne są owoce życia wspólnoty, która z ufnością przyj-
muje Chrystusowe polecenie: „Idźcie na cały świat i głoście 
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Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Apostolski 
zapał, radość życia wspólnoty i moc przemiany Ducha Świę-
tego ożywiają samą wspólnotę, przyczyniając się do wzrostu 
Królestwa Bożego na świecie.

Zawierzając dziś Dobremu Bogu nasze intencje, nie zapo-
minajmy o poleceniu Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił ro-
botników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38). Niech orędownictwo 
Matki Bożej nieustannie wspiera Waszą posługę, a moc Bożej 
łaski umacnia Was na każdy dzień. Z całego serca Wam błogo-
sławimy, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

3. Podziękowania i życzenia

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim! W dniu naszego 
kapłańskiego święta kieruję do was słowa serdecznej wdzięcz-
ności za świadectwo waszego kapłańskiego życia. Dziękuję za 
waszą modlitwę, za głoszenie Bożego słowa w ramach homilii 
i katechezy, za sprawowanie liturgii świętej, za troskę o chorych 
i biednych oraz za troskę o mienie materialne waszych wspólnot 
parafialnych, szczególnie za troskę o świątynie, plebanie i cmen-
tarze. Drodzy bracia, dziękuję także za ofiary, które składacie 
na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego, 
Domu Księży Emerytów i Kurii Biskupiej i innych instytucji 
diecezjalnych. Dziękuję za prowadzenie w trudnym czasie 
różnego rodzaju remontów. Dziękuję za wszystko. Pan, hojny 
w miłosierdzie i dobroć, sam niech będzie dla was nagrodą.

Pozwólcie, drodzy bracia, że w waszym imieniu i własnym 
podziękuję wiernym świeckim, naszym siostrom i braciom 
w powołaniu chrześcijańskim, za wspieranie nas w naszym 
posłannictwie i w naszej służbie. W imieniu naszego diece-
zjalnego prezbiterium dziękuję wam drodzy bracia i siostry 
za waszą modlitwę, życzliwość i serdeczność jakiej od was 
doświadczamy. Wasza modlitwa dodaje nam sił w kapłańskiej 
służbie, pozwala łatwej przechodzić przez ciemne doliny. 
Dziękuję także za dary i ofiary materialne, które składacie na 
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tacę, podczas wizyty duszpasterskiej i przy innych okazjach. 
W duchu wdzięczności zapewniam was także o naszej modli-
twie w waszych intencjach.

Te wszystkie słowa podziękowań i życzeń składamy w dło-
nie Chrystusa w tej Najświętszej Ofierze, by przekazał je całej 
Trójcy Świętej na Jej wieczną chwałę. Amen.

Od Eucharystii do czynów miłości
Świdnica, 13 kwietnia 2017 r.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry! Niniejszą Mszą Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczynamy celebrację świętego Triduum Paschalnego, które 
zakończy się wieczorną Mszą św. w Niedzielę Wielkanocną. To 
Triduum Paschalne stanowi jedno misterium. Jest to celebracja 
Paschy Chrystusa, czyli Jego przejścia z życia ziemskiego przez 
śmierć i pobyt w grobie, do życia chwalebnego w zmartwych-
wstaniu. Te trzy święte dni stanowią serce i centrum całego roku 
liturgicznego i są jakby jednym wielkim, trzydniowym świętem.

W pierwszym dniu Triduum Paschalnego, w Wielki Czwar-
tek wieczorem, na Mszy Wieczerzy Pańskiej, wspominamy 
ustanowienie Sakramentu Eucharystii, Sakramentu Kapłaństwa 
i ogłoszenie nowego przykazania. Głównym celem naszego 
uczestniczenia w dzisiejszej liturgii jest podziękowanie Chry-
stusowi za te trzy wielkie dary, trzy wielkie dary przekazane 
przed Chrystusa Kościołowi.

1. Wdzięczność za dar Eucharystii

W ciągu roku są takie dwa dni, kiedy skupiamy się w sposób 
szczególny na Eucharystii. Są to: Wielki Czwartek oraz uro-
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czystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana u nas 
popularnie uroczystością Bożego Ciała, obchodzona po uroczy-
stości Trójcy Przenajświętszej. Podczas Liturgii słowa Mszy 
Wieczerzy Pańskiej czytamy fragment Ewangelii opisujący 
Ostatnią Wieczerzę przez św. Jana Ewangelistę, w którym nie 
ma słów ustanowienia Eucharystii, jak to jest u innych Ewan-
gelistów, ale jest w niej zamieszczony opis umycia nóg. Ten 
Janowy opis jest dopełnieniem opisu pozostałych Ewangelistów.

Drodzy bracia i siostry! Przypomnijmy, że Eucharystia jest 
ostatnim największym darem Jezusa przed Jego śmiercią. Gdy 
zbliżało się żydowskie święto Paschy, odprawiane na pamiątkę 
wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej, Jezus dzień 
wcześniej zaprosił uczniów na pożegnalną wieczerzę. Podczas 
niej mówił o tym, że będzie zdradzony i wydany na śmierć. Na 
tej wieczerzy przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją 
Krew i polecił je spożywać i pić. W tej celebracji Ostatniej Wie-
czerzy zawarł całe swoje dzieło zbawcze, dokonane nazajutrz 
podczas sądu, męki i śmierci na krzyżu i także swoje zwycięstwo 
nad śmiercią w swoim zmartwychwstaniu. Eucharystia zawiera 
zapis tego całego dzieła zbawczego Jezusa. Chrystus uczynił 
sam siebie barankiem paschalnym – ofiarą ze swego życia za 
zbawienie świata. W czasie tej wieczerzy Jezus dał uczniom 
nowy pokarm i nowy napój. Spożywany podczas Paschy ży-
dowskiej baranek został zastąpiony ciałem i krwią Nowego 
Baranka, którym stał się sam Chrystus.

Apostoł Paweł w drugim czytaniu podczas tej Mszy św. 
przypomina nam to, co stało się tego wieczoru w Wieczerniku, 
tego ostatniego wieczoru, gdyż nazajutrz Chrystus już został 
osądzony i powieszony na krzyżu. Na tej Ostatniej Wieczerzy 
Chrystus dał swoje Ciało na pokarm i swoją Krew na napój. 
Polecił spożywać to Ciało i pić tę Krew na Jego pamiątkę: 
„Czyńcie to na moją pamiątkę” Tak narodziła się Eucharystia, 
Msza Święta, szczególny dar Chrystusa dla ludzkości.

Dzięki Eucharystii Chrystus pomnożył swoją obecność na 
ziemi w czasie i przestrzeni. Jest bowiem ona celebrowana od 
Ostatniej Wieczerzy aż do końca świata. Jest także celebrowana 
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na wszystkich kontynentach świata. Stąd też dzieło zbawcze 
zawarte w Eucharystii staje sie dostępne dla wszystkich ludz-
kich pokoleń. W Wielki Czwartek dziękujemy Trójcy Świętej 
za ten wielki dar, wielki skarb Pana Boga podarowany ludziom.

Celebrację Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus złączył z kapłań-
stwem i pokorną służbą wobec bliźnich.

2. Wdzięczność za dar kapłaństwa

Podczas pierwszej Mszy św. w Wieczerniku Jezus powiedział 
„To czyńcie na moją pamiątkę”. Jezus zobowiązał uczniów, by 
obrzęd Ostatniej Wieczerzy powtarzali na Jego pamiątkę. W ten 
sposób uczynił Apostołów kapłanami i polecił im powtarzać to, 
co sam uczynił tego wieczoru w Wieczerniku. Zobowiązał ich 
do powtarzania i uobecniania tego obrzędu. Kapłani czynią to do 
dzisiaj i będą czynić aż do końca świata. Eucharystii nie może 
być bez kapłana. Kapłani są wielkim darem dla Kościoła, dla 
ludzi. Kapłaństwa nie otrzymuje się dla siebie, tylko dla drugich. 
Dla kapłanów jest to wielkie zobowiązanie, by obrzędy święte 
sprawować godnie. Ludzie czasem gorszą się, gdy zauważają 
tę niegodność. Dla niektórych jest to nawet powód odwrócenia 
się od Kościoła, albo też powód do usprawiedliwiania swojej 
słabości. Trzeba umieć odróżniać skarb od naczynia. Skarbem 
jest Chrystus, a narzędziem kapłan. Wartość i świętość obrzędu 
nie zależy tyle od celebransa, ile od samego Chrystusa.

3. Wdzięczność za dar Nowego Przykazania

Podczas Ostatniej Wieczerzy bardzo wymowny był obrzęd 
umycia nóg. Chrystus wstał od wieczerzy, wziął prześcieradło, 
wodę w miednicę i zaczął umywać uczniom nogi. Był to gest 
służby. Uczestnicy wieczerzy mocno się zdziwili. Apostoł Piotr 
nawet się oburzył i zaprotestował: „Panie, Ty chcesz mi umyć 
nogi? Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał” (J 13, 6b,8a). 
Gdy Jezus wytłumaczył, co to oznacza, Piotr ustąpił, Jezus 
zaś zakończył obrzęd słowami: „Czy rozumiecie, co wam 
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uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» 
i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczy-
ciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 
umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 
czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 12b-15). To polecenie 
jest podobne do poprzedniego: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

To umywanie nóg, które jest symbolem służby drugim, 
stało się szczególnym zobowiązaniem uczniów Chrystusa. 
Jest ono istotą miłości, osnową nowego przykazania, które 
zostało nadane właśnie w Wielki Czwartek. Dlatego dziś, tego 
wieczoru, śpiewamy pieśni wzywające nas do przestrzegania 
tego najważniejszego przykazania: „Miłujcie się wzajemnie, 
jak Ja was umiłowałem”, „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, 
tam znajdziesz Boga żywego”. Oto nasze zadanie rodzące się 
z Eucharystii. Przez celebrację Mszy św. nie tylko wchodzimy 
w jedność z Bogiem, ale jesteśmy z niej posyłani, by tworzyć 
także jedno z braćmi. To złączenie Eucharystii ze służbą jest 
bardzo ważnym wymiarem Najświętszej Ofiary. Można powie-
dzieć, że celebracja Eucharystii przedłuża się w służbie bliź-
nim, że jakość służby drugim stanowi weryfikację właściwego 
uczestniczenia we Mszy św.

Gdy świętowanie pamiątki Wieczernika, przypomina nam 
o tym złączeniu Mszy św. z pierwszym, największym przy-
kazaniem, uświadamiamy sobie zarazem, jak trudne jest to 
przykazanie. Jest ono najważniejsze, ale i najtrudniejsze. Wie-
my to dobrze z codziennego życia. Łatwiej nam jest bowiem 
spełniać akty religijne, np. przyjść do kościoła, złożyć ofiarę na 
tacę, powiesić sobie obrazy religijne na ścianach, zachowywać 
posty i inne obyczaje chrześcijańskie, niż wypełniać dokładnie 
to pierwsze, najważniejsze przykazanie. Jak trudno jest nam 
niekiedy przyjść z pomocą potrzebującemu, przybliżyć się do 
kogoś nam nieżyczliwego, wytrzymać grymasy i zachcianki 
naszego domownika, czy sąsiada. Zapamiętajmy jednak, że 
wtedy dobrze uczestniczymy w Eucharystii i odnawiamy 
przyjaźń z Bogiem, gdy jest w naszym życiu przedłużenie 
Mszy św. w służbie bliźnim. Eucharystia nas zobowiązuje do 
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służby, do miłości bliźniego. Do tego mała ilustracja z tegorocz-
nej wizytacji kanonicznej z dekanatu Piława Górna. W jednej 
z parafii miejscowy ksiądz proboszcz umieścił w programie 
wizyty pasterskiej odwiedziny dwóch osób chorych. Byli to 
mężczyźni: jeden sparaliżowany, niemówiący, a drugi z ob-
ciętymi nogami. Przy obydwu stały uśmiechnięte małżonki. 
Nie było żadnego narzekania, ale pogodne wypełnianie woli 
Bożej. Ten drugi pan, dzisiaj bez nóg, w tamtym roku w lipcu 
w niedzielę jeszcze był w kościele, na początku tygodnia znalazł 
się w szpitalu, przyszła jakaś nagła choroba – sepsa. Wkrótce 
lekarze zdecydowali, że dla ratowania tego człowieka, trzeba 
pod kolanem odjąć obydwie nogi. Zabieg wykonano. Mąż nie 
załamał się. Przyjął krzyż poddania się woli Bożej. Dzisiaj ma 
już protezy. Wieczorem był w kościele. Żona go przywiozła. 
Obydwaj mężczyźni przyjmują w pierwszy piątek Komunię 
św. Wraz z ks. proboszczem i ks. sekretarzem podziwialiśmy 
tych mężów i także dzielne małżonki. Mówią, że gdyby nie 
silna wiara, gdyby nie modlitwa, byłoby o wiele trudniej nieść 
ten krzyż.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry! Dziękujmy za dar Eucharystii, który 
jest naszą mocą, dziękujmy za naszych kapłanów, którzy nam 
Eucharystię sprawują i nią karmią, abyśmy mogli jak najlepiej 
wypełniać przykazanie miłości. Amen.
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Dwa ostatnie dary Chrystusa dla nas 
przed Jego śmiercią

Świdnica, 14 kwietnia 2017 r.
Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wczoraj, podczas homilii we Mszy Wieczerzy Pańskiej, po-
wiedzieliśmy, że Eucharystia była ostatnim darem Jezusa dla nas 
przed Jego śmiercią. Dzisiaj, słuchając opisu męki Pana Jezusa 
z Ewangelii św. Jana, możemy powiedzieć, że był jeszcze jeden 
dar, który Jezus nam przekazał i to tuż przed swoim skonaniem 
na krzyżu. Tym darem była Maryja. Pierwszym darem był On 
sam w znaku przemienionego chleba i wina. Przekazał go Jezus, 
gdy był jeszcze na wolności, podczas pożegnalnej wieczerzy. 
Ten dar najbliższej osoby, jakim była Maryja, przekazał nam 
już z krzyża, gdy był zniewolony zewnętrznie, ale ciągle wolny 
wewnętrznie, gdyż wolności wewnętrznej nigdy nikomu nie 
można zabrać, ona jest wpisana w naturę człowieka.

Jezus spojrzał z krzyża na tych, którzy wytrwali z Nim do 
końca. Zwrócił się do swojej Matki i do swego umiłowanego 
ucznia ze słowami: „Niewiasto, oto syn Twój... Oto Matka 
twoja” (J 19, 26-27a). Słowa te można by tak oto skomento-
wać: „zobacz Matko, oto Ja odchodzę, ale przekazuję Ci mego 
zastępcę. Będziesz go miała odtąd za syna. A ty synu, popatrz, 
oto Matka twoja. Zostawiam ci Ją, aby miał cię kto kochać, abyś 
miał Matkę, która ci nigdy nie umrze. Troszczcie się nawzajem 
o siebie. Bądźcie sobie bliscy, bądźcie razem”.

Ojciec Święty Benedykt XVI w książce „Jezus z Nazaretu” 
zauważył, że słowa Jezusa skierowane z krzyża do Matki i do 
Jana są ostatnim poleceniem Jezusa w czasie ziemskiego życia. 
Są więc szczególnym testamentem.

Drodzy bracia i siostry! Na Golgocie wszyscy otrzymaliśmy 
wspólną Matkę. Ona nas miłuje: kocha każdego i każdą z nas. 
Wszystkim nam jest potrzebna taka Matka, która jest zawsze, 
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która nigdy nie umrze i do której w każdej chwili można przy-
chodzić ze zmartwieniami i bolączkami.

Przypomnijmy, że gdy umarła ziemska mama dziewięciolet-
niemu chłopczykowi Karolowi Wojtyle, ojciec zabrał go ze sobą 
do Kalwarii, by tam znalazł dla siebie nową Matkę. Chłopiec 
znalazł Ją i powiedział Jej potem: „Totus Tuus” „Cały Twój”. 
Całe życie Ją kochał, a Ona czuwała nad nim. Ochroniła go 
13 maja 1981 r. przez śmiercią. Czy pamiętasz, że Matka Jezusa 
jest także twoją Matką? Czy myślisz o Niej; czy Ją kochasz? 
„Oto Matka twoja”. W czasie niedzielnego nabożeństwa Gorz-
kich Żali w Wielkim Poście, śpiewaliśmy tej Matce: „Pragnę, 
Matko, zostać z Tobą, dzielić się Twoją żałobą śmierci Syna 
Twojego… O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę 
i serdecznie rozważam”.

Tej Matce, na obrazie w naszej katedrze założymy wkrótce, 
13 maja br. korony, aby Jej podziękować, że jest z nami w tym 
mieście od kilku wieków. Była tu na początku z naszymi pra-
ojcami Piastami Śląskimi, potem była z ludnością niemiecką 
tu mieszkającą, a od przeszło siedemdziesięciu lat jest znowu 
z nami. Nałożymy Jej korony na znak, że chcemy z Nią być, 
na znak, że jest nam potrzebna, na znak, że chcemy być wierni 
testamentowi Jezusa z krzyża; „Oto Matka twoja”.

Za tę Matkę dziękujmy dziś Chrystusowi wiszącemu na 
krzyżu! Amen.

Wraz z chrztem – nowe życie w Chrystusie
Świdnica, 15 kwietnia 2017 r.

Liturgia Wigilii Paschalnej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Drodzy bracia i siostry! Przyjęliśmy dzisiaj w tę noc wielka-
nocną obfity pokarm Bożego słowa. Została nam przedstawiona 
w najważniejszych etapach niemal cała historia zbawienia, 
poczynając od stworzenia świata i człowieka, a kończąc na 
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zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie pochylić 
się nad tymi wszystkim wydarzeniami. W związku z tym, 
że dzisiaj podczas tej liturgii jedna osoba dorosła przyjmie 
Sakrament Chrztu, Bierzmowania i Pierwszej Komunii św. 
zatrzymajmy się przez chwilę nad fragmentem Listu św. Pawła 
Apostoła, w którym były takie oto słowa: „Bracia: My wszyscy, 
którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusie Jezusie, 
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanu-
rzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po 
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał 
z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6,3-4).

Moi drodzy, wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Apostoł nam 
dziś przypomina, że to było nasze zanurzenie się w śmierć 
Chrystusa, a więc przez chrzest umarł w nas grzech, został 
zniszczony grzech pierworodny, a w przypadku chrztu osoby 
dorosłej, zostają zniszczone wszystkie grzechy, także grzechy 
popełnione w życiu dorosłym. Równocześnie w sakramencie 
chrztu wkroczyliśmy w nowe życie, które jest zadatkiem życia 
wiecznego.

To się stało z nami kiedyś na chrzcie, a dzisiaj to się stanie 
w osobie, która za chwilę będzie ochrzczona. My zaś będzie-
my pokropieni wodą święconą na pamiątkę naszego chrztu. 
Odnowimy także przyrzeczenia chrzcielne, które nasi rodzice 
i chrzestni kiedyś przy naszym chrzcie wypowiedzieli.

Pamiętajmy, że przez chrzest, mocą Chrystusa ukrzyżowa-
nego i zmartwychwstałego staliśmy się kandydatami do życia 
wiecznego w zmartwychwstaniu i będziemy na zawsze żyć 
dla Boga. Takie jest nasze ostateczne powołanie, aby z życia 
ziemskiego przenieść się do życia wiecznego. To przejście na 
pewno kiedyś nastąpi. Przeżywamy je na każdym pogrzebie.

Moi drodzy, dzisiaj 15 kwietnia mija 105. rocznica kata-
strofy morskiej, zatonięcia na Atlantyku największego statku 
pasażerskiego w tamtym czasie „Titanica”. Przypomnę, że 
statek wypłynął zaraz po świętach wielkanocnych, które 
w roku 1912, przypadały 7 i 8 kwietnia. Wypłynął z Anglii do 
Stanów Zjednoczonych z ponad 2200 osobami na pokładzie. 
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Wśród pasażerów był angielski ksiądz Thomas Byles, który 
miał w Ameryce udzielić swemu rodzonemu bratu Wiliamowi 
ślubu. Obaj bracia w Anglii wcześniej przeszli z Kościoła an-
glikańskiego do Kościoła katolickiego. Ks. Thomas płynąc na 
Titanicu miał za sobą dziesięcioletni staż kapłański i codziennie 
odprawiał dla chętnych pasażerów Mszę św. Ostatnie kazanie 
do wiernych na statku wygłosił w niedzielę 14 kwietnia 1912 r., 
jeszcze przed zderzeniem się Titanica z górą lodową. W kazaniu 
tym posłużył się porównaniem, że tak jak potrzebne jest koło 
ratunkowe w chwili katastrofy, tak potrzebujemy duchowego 
koła ratunkowego w postaci modlitwy i sakramentów, żeby 
ratować swoją duszę. Świadkowie, którzy przeżyli katastrofę, 
wspominali później, że widzieli ks. Thomasa jak spowiadał, od-
mawiał różaniec, zaś między słuchaniem spowiedzi i odmawia-
niem różańca osobiście odprowadzał ludzi i pomagał im dostać 
się do łodzi ratunkowych. Ks. Thomas podobnie jak orkiestra, 
świadomie zrezygnował z ewakuacji, chociaż im kilka razy 
proponowano. Ostatni uciekający i ocaleni świadkowie mówili, 
że na samym końcu ks. Thomas klęczał z ok. setką ludzi, odma-
wiając różaniec i udzielając im absolucji generalnej. Poszedł na 
dno Atlantyku w poniedziałek, 15 kwietnia 1912 roku, a więc 
dokładnie 105 lat temu wraz z orkiestrą, grającą do końca pieśń 
kościelną: „Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój” i prawie 1500 
osobami (uratowało się ok. 700 osób). Gdy brat Wiliam potem 
przybył do Europy i spotkał się z papieżem Piusem X, papież 
nazwał ks. Thomasa „Męczennikiem Kościoła”, a Wiliamowi 
przekazał błogosławieństwo dla jego małżeństwa, którego nie 
zdążył pobłogosławić ks. Thomas.

Drodzy bracia i siostry! W różny sposób odchodzą ludzie 
z tej ziemi. Tydzień temu w pobliskich Świebodzicach przeszło 
do wieczności 6 osób w znanej nam katastrofie budowlanej. 
Niech naszym kołem ratunkowym będzie nasza modlitwa 
i przyjaźń z Jezusem, który za nas umarł i dla nas zmartwych-
wstał. Jemu powierzajmy nasze życie tu na ziemi i w wiecz-
ności. Amen.
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Zmartwychwstanie Pańskie – świadectwa
biblijne, znaczenie dla świata

Świdnica, 16 kwietnia 2017 r.
Msza św. rezurekcyjna 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Chrystus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał! 
– Alleluja!

1. Czym jest zmartwychwstanie?

Na początku naszej świątecznej, wielkanocnej refleksji wy-
jaśnijmy sobie, czym jest zmartwychwstanie? Nie był to powrót 
do obecnego życia, czyli reanimacja zwłok, czy wskrzeszenie, 
tak jak młodzieńca z Nain, córki Jaira czy Łazarza, lecz wejście 
w radykalny inny wymiar egzystencji. Wskrzeszeni przez Jezusa 
powrócili do życia doczesnego, do życia przed swoją śmiercią. 
W przyszłości musieli powtórnie umrzeć. Zmartwychwstanie 
Jezusa było absolutnie czymś innym, nowym, było to przejście 
do życia niepodlegającego już władzy śmierci. Zmartwychwsta-
ły Pan ukazuje się jako człowiek podobny do innych ludzi, ale 
chociaż jest ten sam, co podczas ziemskiego życia, to już nie 
jest taki sam. Wszyscy, którzy doświadczyli Jego paschalnej 
obecności, mieli ogromne trudności z właściwym przedstawie-
niem tego, co przeżyli.

Zmartwychwstanie Jezusa dokonało się bez świadków. 
Żaden człowiek, nawet ci, którzy pilnie strzegli grobu Jezusa, 
nie doświadczyli zewnętrznych objawów zmartwychwstania 
Jezusa. Skoro tak, to winniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
na czym jest oparta nasza wiara w zmartwychwstanie, skoro 
wydarzenie to dokonało się bez świadków. Moi drodzy, chociaż 
nie mamy bezpośrednich świadków zmartwychwstania, którzy 
mogliby widzieć Jezusa wychodzącego z grobu, to jednak są 



82

świadkowie znaków zmartwychwstania. Mamy do dyspozycji 
bezcenne świadectwa o spotkaniach ze Zmartwychwstałym 
ludzi, którzy przed śmiercią Mu towarzyszyli, w szczególno-
ści uczniów, apostołów i niewiast, które były z Nim podczas 
ziemskiego życia. Niemym znakiem zmartwychwstania był 
także pusty grób, który zastały niewiasty i uczniowie w pierw-
szy dzień po żydowskim szabacie. Przyjrzyjmy się nieco tym 
znakom zmartwychwstania.

2.Znaki zmartwychwstania

a) Pusty grób

Pusty grób stał się pierwszym chronologicznie znakiem 
zmartwychwstania, gdyż został już odkryty wczesnym rankiem 
po szabacie, gdy niewiasty przyszły namaścić martwe ciało 
Pana Jezusa, wszak w piątek, gdy Jezus umarł i został zdjęty 
z krzyża, nadchodził szabat i nie było już czasu na dokładne 
namaszczenie ciała. Niewiasty chciały ten obrzęd namasz-
czenia uzupełnić w pierwszy dzień tygodnia, czyli o świcie 
w niedzielę. Jak słyszeliśmy z dzisiejszej relacji ewangelicznej, 
jako pierwsza odkryła grób Maria Magdalena i szybko powia-
domiła o tym najbliższych uczniów, którzy na jej wiadomość 
przybyli do grobu i zastali go pustym. Grób ten do dzisiaj jest 
pusty i jest nawiedzany przez pielgrzymów z całego świata. Jak 
dowiedzieliśmy się z mediów, w ostatnich miesiącach został 
poddany gruntownej renowacji.

b) Świadectwo Apostoła Pawła

Najstarsze utrwalone na piśmie świadectwo o zmartwych-
wstaniu Jezusa zachowało się w 15. rozdziale Pierwszego 
Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. List ten został na-
pisany w Efezie w roku 55 lub 56, podczas trzeciej podróży 
misyjnej Apostoła Narodów. To świadectwo Pawłowe brzmi 
następująco: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, 
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że Chrystus umarł zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że 
został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie 
z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu. Później 
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie, więk-
szość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał 
się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po 
wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi” 
(1 Kor 15,3-8). Św. Paweł podkreśla tu, że przekazuje Koryn-
tianom to, co sam przejął z zastanej tradycji. Okazuje się, że 
prawda o zmartwychwstaniu Jezusa należała do najstarszych 
i najważniejszych filarów chrześcijańskiej wiary i katechezy. 
Wedle św. Pawła wyznanie wiary w zmartwychwstanie opiera 
się na dwóch zasadniczych przesłankach. Po pierwsze, że jest 
zgodne z zapowiedziami Pisma, czyli świętych ksiąg Izraela 
i po drugie, że opiera się na zgodnym świadectwie uczniów 
i wyznawców Jezusa.

c) Świadectwa czterech Ewangelii

Oprócz bardzo ważnego i najstarszego tekstu św. Pawła 
o zmartwychwstaniu, świadectwa o spotkaniach ze Zmartwych-
wstałym znajdujemy w czterech Ewangeliach. Mają one w nich 
formę narracji, czyli opowiadań o przeżyciach poszczególnych 
osób. Najwięcej relacji o spotkaniach Jezusa zmartwychwstałe-
go z uczniami i niewiastami zawiera Ewangelia św. Jana. Mamy 
w niej przekazaną m.in. chrystofanię nad Jeziorem Galilejskim, 
kiedy Chrystus zmartwychwstały spożył z uczniami śniadanie 
i nadał Piotrowi prymat w kościele, pytając go o miłość.

d) Świadectwa uczniów w „Dziejach Apostolskich”

Świadectwa wiary w zmartwychwstanie Jezusa znajdujemy 
także w „Dziejach Apostolskich”, które stanowią jakby pierw-
szy, ale natchniony podręcznik historii Kościoła, Kościoła 
Apostolskiego. W księdze tej znajdujemy fragmenty kazań 
i katechez wygłoszonych przez Apostołów, w szczególności 
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Apostoła Piotra. Takie świadectwo mamy dziś przytoczone 
w pierwszym czytaniu. Piotr w domu centuriona w Cezarei 
powiedział: „A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał 
w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy 
na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu 
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio 
przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po 
Jego zmartwychwstaniu” (Dz 10,40-41). Podobne słowa Piotr 
powiedział w Jerozolimie w dzień Zesłania Ducha Świętego 
(por Dz 2).

To świadectwo apostołów zostało przekazane następnym 
pokoleniom i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
W ciągu wieków mieliśmy znakomitych świadków Chrystu-
sowego zmartwychwstania, którzy wiele przecierpieli, a nawet 
niektórzy oddali za nie swoje życie. O tych wielkich świadkach 
zmartwychwstania mówił Ojciec Święty św. Jan Paweł II dnia 
12 kwietnia 1998 r., w Orędziu Wielkanocnym „Urbi et Orbi”. 
Mówił m.in. „Tak, dzisiaj przemawiają świadkowie: nie tylko 
ci pierwsi, naoczni, ale także ci, którzy przejęli od nich orędzie 
wielkanocne i dawali świadectwo Chrystusowi ukrzyżowanemu 
i zmartwychwstałemu z pokolenia na pokolenie. Niektórzy 
świadczyli aż do przelania krwi i dzięki nim Kościół tworzył się 
i nadal tworzy nawet w okresach gwałtownych prześladowań 
i największego sprzeciwu. Na tym nieustannym świadectwie 
budował się Kościół, który żyje dzisiaj na całej ziemi. Dzień dzi-
siejszy jest świętem wszystkich świadków, również świadków 
naszego stulecia, którzy głosili Chrystusa «wśród wielkiego 
ucisku» (Ap 7,14), wyznając Jego śmierć i zmartwychwstanie 
w obozach koncentracyjnych i łagrach, pod groźbą bomb i kara-
binów, pośród terroru i ślepej nienawiści, jakie boleśnie dotykają 
poszczególne osoby i całe narody. Wszyscy oni przychodzą 
dzisiaj z wielkiego ucisku i śpiewają chwałę Chrystusa: w Nim, 
zmartwychwstałym z mroków śmierci, objawiło się życie”.

Moi drodzy, dzisiaj, my, jako ochrzczeni i bierzmowani, 
jesteśmy świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Taką dekla-
rację złożyliśmy przy naszym bierzmowaniu. Trzeba się nam 
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zapytać na Wielkanoc: jakim jestem świadkiem, co czynię, by 
świat uwierzył, że Chrystus zmartwychwstał i żyje w Kościele?

3. Znaczenie zmartwychwstania Jezusa

W końcowej części naszej homilii przypomnijmy sobie, 
co oznacza dla nas i dla świata zmartwychwstanie Chrystusa?

a) Zmartwychwstanie Pańskie przypomina nam, że ostatnie 
słowo należy do prawdy, a nie do kłamstwa. Jakie to ważne, 
byśmy nie żyli w zakłamaniu, abyśmy brzydzili się wszelkim 
kłamstwem. Dzisiaj za prawdę u nas nie wsadzają do więzień, 
ale kto broni prawdy, może stracić dobre imię, może stracić 
miejsce pracy. Kto broni prawdy, może być medialnie ukamie-
nowany. Za pieniądze próbowano zniszczyć prawdę o zmar-
twychwstaniu. Dano żołnierzom strzegącym grobu Chrystusa 
pieniądze, by szerzyli kłamstwo o wykradnięciu ciała Jezusa 
z grobu. W kraju, w którym nie ma prawdy, nie ma prawdziwej 
niepodległości i suwerenności. Nie zgadzajmy się nigdy na 
życie w kłamstwie. Prawdę poznajmy, prawdę głośmy, prawdy 
brońmy i prawdy się domagajmy!

b) Zmartwychwstanie Pańskie oznajmia nam, że na końcu 
jest życie a nie śmierć.

Chrystus jest drzewem życia. Jeśli się Go trzymamy, jeste-
śmy zanurzeni w życiu. On nasze życie wydłuża w wieczność. 
On powiedział: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 
we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25); „Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51). Nikt takiej 
obietnicy w dziejach świata nie złożył. Tylko Jezus to uczynił, 
On, który zmartwychwstał. Nikt nam nie zapewni wieczności 
poza Chrystusem.

c) Zmartwychwstanie Pańskie, następujące po śmierci 
krzyżowej, ogłasza nam prawdę o Bogu miłosiernym. Jezus 
zmartwychwstały przekazuje uczniom w Wieczerniku dar 
Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. To miłosierdzie 
Boże jest zawsze potrzebne światu, także, a może szczególnie 
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dzisiaj, bowiem świat dziś zapomina o swoim Bogu Stworzy-
cielu, o swoim Bogu Zbawicielu i swoim Bogu, który ma moc 
uświęcenia nas.

d) Zmartwychwstały Jezus, towarzysząc dwom uczniom 
w drodze do Emaus, powiedział im: „Czyż Mesjasz nie miał 
cierpieć, aby wejść do swej chwały?” (Łk 24,26). Dobrzy 
uczniowie Pańscy idą podobną drogą. Papież Benedykt XVI 
powiedział o św. Janie Pawle II, że jego życie było utkane 
z cierpienia i modlitwy. Przypomnijmy, że jako dziewięcioletni 
chłopiec, pożegnał do wieczności tuż przed swoją I. Komunią 
św. swoją mamę Emilię, W trzy lata później odszedł do wiecz-
ności, w wieku 45 lat brat Edmund – lekarz. Kilka lat później, 
w 1941 r., pożegnał do wieczności swego ojca. Został sam i to 
w czasie okrutnej wojny. Po latach napisał: „W wieku dwudzie-
stu lat byłem już pozbawiony wszystkich, których kochałem” 
(PPN). A potem nie brakowało mu cierpienia na drodze posługi 
papieskiej.

Moi drodzy, nikomu z nas nie brakuje różnych dolegliwości, 
nie brakuje ciemnych dolin, przez które trzeba nam przechodzić. 
Jezus zmartwychwstały nas poucza, że do chwały zmartwych-
wstania idzie się często z krzyżem. Jezus zmartwychwstały 
jest nadzieją, że cierpienie, krzyż – są czasowe, mijają a radość 
i szczęście jest nam obiecane na zawsze.

e) Zmartwychwstanie Pańskie wzywa nas do ożywienia ży-
cia Bożego w nas. Św. Paweł dziś powiedział do nas: „Jeśliście 
razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co 
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga” 
(Kol 3.1). Na Wielkanoc przypominamy sobie, że ma w nas 
zmartwychwstać życie duchowe: życie wiary, nadziei i miłości. 
Modliliśmy się o to w dzisiejszej, mszalnej kolekcie: „Abyśmy 
obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali 
odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do 
nowego życia w światłości”. Bracia i siostry, poderwijmy się 
duchowo, nie bądźmy religijnie obojętni, przeciętni, ospali. 
Niech Bóg żyje w naszym sercach, w naszych myślach, w na-
szych słowach i uczynkach.



87

Zakończenie

Chryste zmartwychwstały, jesteśmy zgromadzeni tu, w kate-
drze, w Twoje imię. Nasza dzisiejsza Wielkanoc, to Wielkanoc 
w roku maryjnym, w roku stulecia objawień Twojej Matki 
w Fatimie. Chryste Zmartwychwstały, spojrzyj dziś na naszą 
Ojczyznę, na wszystkich rodaków w kraju i za granicą, spoj-
rzyj na nasze miasto i na naszą diecezję. Za uczniami z Emaus 
wołamy do Ciebie: „Panie, zostań z nami”. Amen.

Być świadkiem Chrystusa względem 
siebie i innych

Leżajsk, 17 kwietnia 2017 r.
Msza św. z okazji złotego jubileuszu małżeństwa Heleny i Ryszarda Sudoł 

Kościół pw. Świętej Trójcy

Wstęp

Czcigodny Księże Prałacie, pasterzu parafii farnej 
w Leżajsku wraz z księżmi współpracownikami,
Drodzy złoci Jubilaci Heleno i Ryszardzie wraz z waszymi 
rodzinami i zaproszonymi gośćmi,
Drodzy rodzice, którzy przynieśliście dzisiaj swoje 
niemowlęta do chrztu wraz z chrzestnymi i waszymi gośćmi,
Drodzy mieszkańcy Leżajska i goście świąteczni,
Bracia i siostry w Chrystusie!

1. Zmartwychwstanie – centralne wydarzenie zbawcze

Trwamy w świątecznej radości płynącej ze Zmartwych-
wstania Chrystusa. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
jest tak wielka i ważna, że rozciągamy ją na 8 dni. Dlaczego 
jest ona tak wielka i ważna? Dlatego, że stanowi fundament 
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chrześcijaństwa, fundament Kościoła. Św. Paweł napisał: 
„A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza 
wiara” (1 Kor 15,17).

Zmartwychwstanie uwierzytelnia i uwiarygodnia wszystko 
to, co Jezus powiedział i uczynił w swoim ziemskim życiu. 
Gdyby Jezus zakończył swoją misję na krzyżu i w grobie, 
zostałby zapomniany przez ludzi. Nie byłoby dzisiaj chrześci-
jaństwa. Nie byłoby dziś nas w Kościele. Zmartwychwstanie 
Chrystusa jest zatem centralnym wydarzeniem zbawczym, 
wskazującym na prawdziwość i owocność dzieła zbawczego 
 Chrystusa.  Zapowiada ono także nasze przyszłe zmartwych-
wstanie.

2. Misja przekazana przez Zmartwychwstałego 
Chrystusa niewiastom i nam ochrzczonym

Ewangelia w dniu wczorajszym przypomniała nam o odkry-
ciu pustego grobu w pierwszy dzień szabatu przez niewiasty 
i powiadomionych przez nie uczniów. Dzisiejsza Ewangelia 
natomiast opowiada nam o pierwszych zjawieniach się Chry-
stusa niewiastom i zleceniu im misji do wykonania. Przekazały 
wiadomość, że grób jest pusty, pobiegły do apostołów. Ci na 
tę wieść przybyli do grobu i zobaczyli, że grób jest pusty. 
Był to pierwszy znak Zmartwychwstania Pana Jezusa. Potem 
nastąpiły kolejne znaki tzw. chrystofanię, czyli ukazywanie 
się Jezusa Zmartwychwstałego niewiastom, a także uczniom. 
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o takim spotkaniu Pana Jezusa 
Zmartwychwstałego z niewiastami. A oto Jezus stanął przed 
nimi i rzekł: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za 
nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie 
się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, 
tam Mnie zobaczą” (Mt 28,9-10). Niewiasty wystraszone, ale 
szczęśliwe, gdy zobaczyły Jezusa żyjącego, otrzymały od razu 
misję, żeby powiadomić uczniów o tym, że ich Mistrz żyje, że 
zmartwychwstał i czeka na spotkanie jako Zmartwychwstały 
ze swoimi uczniami.
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W dalszej części Ewangelii mamy powiedziane, co się działo 
dalej w mieście. Otóż wrogowie Pana Jezusa, którzy się przy-
czynili i doprowadzili do Jego śmierci na krzyżu, nie zrezygno-
wali ze swojego i podjęli walkę z prawdą o Zmartwychwstaniu. 
Przekazali pieniądze żołnierzom i polecili kłamać, że to ucznio-
wie w nocy, gdy strażnicy spali, wykradli ciało Jezusa. Tutaj 
szatan posłużył się dwoma środkami: pieniądzem i kłamstwem 
już w dzień Pańskiego Zmartwychwstania. Te dwa środki ciągle 
stosuje się do walki z Bogiem. Przez dwadzieścia jeden wie-
ków, jak Kościół istnieje i działa, te środki są przez złych ludzi, 
którzy mają przyjaźń z Judaszem, z szatanem wykorzystywane. 
Na walkę z Bogiem źli ludzie przeznaczają wielkie pieniądze. 
W każdej epoce tak było, zwłaszcza w czasach nowożytnych, 
za czasów komunistycznych. Dzisiaj też wielkie pieniądze 
się wydaje na walkę z prawdą, na walkę z Bogiem. Niektórzy 
sprzedają prawdę za pieniądze, tak jak Judasz za trzydzieści 
srebrników sprzedał Jezusa, który nazwał się prawdą, drogą 
i życiem. To jest taka informacja, która winna nas niepokoić, 
a zarazem przestrzegać, byśmy to wiedzieli, zwracali na to 
uwagę i pamiętali, że nigdy nie wolno wydawać pieniędzy na 
szerzenie kłamstwa i nienawiści, ale zawsze w dobrych celach.

To wątek Zmartwychwstania, który nam dzisiaj się jawi 
w drugie święto Wielkiej Nocy. Nawiążmy do tych słów, któ-
re Pan Jezus powiedział do niewiast: „Nie bójcie się! Idźcie 
i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie 
zobaczą” (Mt 28,10). To jest przekazanie misji niewiastom, 
żeby one były świadkami Zmartwychwstania. My wszyscy jako 
ochrzczeni, bierzmowani tę misję otrzymujemy od Kościoła 
i mamy być świadkami Zmartwychwstania jako ochrzczeni 
i bierzmowani.

W tym roku towarzyszy nam jako ochrzczonym i bierz-
mowanym hasło duszpasterskie „Idźcie i głoście”. Mamy iść 
i głosić, że Jezus jest najważniejszy, że warto go słuchać, że 
warto go kochać, że warto na Jego Ewangelii budować swoje 
życie osobiste, rodzinne i społeczne. Dzisiaj Jezus jest wypę-
dzany z życia publicznego. Popatrzmy na Europę, która staje 
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się pogańska i zlaicyzowana, która zapomniała skąd wyrosła 
jej wielkość w historii. Obecnie nie chce ona nawiązywać do 
tych chrześcijańskich korzeni. Gdy 24 marca dwudziestu sied-
miu przywódców państw, premierów Unii Europejskiej zostało 
przyjętych w Watykanie przez Ojca Świętego Franciszka, Ojciec 
Święty przypomniał ojców Europy: Adenauera, Schumana, 
Gasperiego, którzy chcieli Europy chrześcijańskiej. Gdy prze-
mawiali obecni przywódcy, to ani jeden z nich do tego wątku 
nie nawiązał, że Europa powinna pozostać chrześcijańska. My 
dzisiaj w takiej Europie, w takim świecie żyjemy, tym bardziej 
powinniśmy być świadkami Jezusa, by On był znany w naszych 
środowiskach, w naszym narodzie, w Europie i w świecie, jako 
jedyny i powszechny Zbawiciel. To jest nasze zadanie jako ludzi 
ochrzczonych i bierzmowanych. To zadanie otrzymaliśmy na 
chrzcie a dzisiaj to zadanie otrzymają te dzieci. One jeszcze 
nie są rozumne, bo są niemowlętami, ale to rodzice podejmują 
dziś takie zobowiązanie, że je wychowają w wierze katolickiej 
i doprowadzą ich do takiego stanu, by one potem jak dorosną, 
w sposób świadomy dawały świadectwo o Chrystusie jako 
Zbawcy świata. To jest to zadanie, które przed nimi stoi, a my 
gdy dzisiaj uczestniczymy w obrzędzie chrztu świętego, to sobie 
przypominamy, że takie zadanie mamy ciągle do spełnienia. 
Jest ono ciągle aktualne i na Święta jest sposobność, żeby 
sobie przypomnieć, kim jesteśmy i jakie zadania w wymiarze 
religijnym na nas spoczywają.

3. Jubileuszowe dziękuję, przepraszam, proszę.

Jeszcze jeden wątek, to wątek małżeński, ponieważ mamy 
jubileusz pięćdziesięciolecia życia małżeńskiego. Kościół nas 
zachęca, byśmy obchodzili jubileusze nie po to, żeby się tym 
chwalić, nie po to, by przyjmować gratulacje, żeby pokazać, 
czego się w życiu dokonało. To wszystko zostawmy do oceny 
Panu Bogu, ale jubileusz kapłański, małżeński czy jakiś inny 
jest po to, żeby powiedzieć Panu Bogu i ludziom trzy ważne 
słowa, które Papież Franciszek kilkakrotnie powtarzał w róż-
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nych  okolicznościach. Te słowa to dziękuję, przepraszam, 
proszę.

Słowo „dziękuję”. Komu mamy dziękować. Najpierw Panu 
Bogu za to, że nas chciał mieć, że jesteśmy. Nikt z nas nie wybrał 
sobie życia tu na ziemi, nie wybrał sobie rodziców. To wszyst-
ko nam Bóg przydzielił, że urodziliśmy się w takim czasie, 
a nie w innym wieku np. piątym czy osiemnastym, ale w tym 
w którym jesteśmy. Bóg też wybierze nam czas przejścia z życia 
ziemskiego do wiecznego i wie kiedy odejdziemy, natomiast 
my nie wiemy i nie będzie to nasza decyzja. Pan Bóg prowadzi 
nas przez całe życie ziemskie i gdy na zegarze życia mijają 
cyfry okrągłe, takie jak dwadzieścia pięć, jak pięćdziesiąt, to 
się zatrzymujemy i mówimy: Panie Boże dziękujemy za to, że 
jesteśmy, za to co nam przekazałeś w darze przez te pięćdziesiąt 
lat naszego wspólnego życia. Dziękujemy za wszelkie dobro, 
które otrzymaliśmy od ludzi, bo Pan Bóg tak czasem działa, 
że przekazuje nam wiele dobra przez ludzi, którzy są naszymi 
przyjaciółmi. To jest podziękowanie. Kto dziękuje, ten oznaj-
mia, że jest człowiekiem szlachetnym. My dzisiaj dołączamy 
się do tych wdzięczności naszych złotych jubilatów, żeby ich 
głos dziękczynienia wzmocnić, powiedzieć: „Panie Boże, 
dziękujemy za małżonków, którzy na zegarze życia wspólnego 
małżeńskiego zobaczyli liczbę pięćdziesiąt”.

Drugie bardzo ważne słowo, to słowo „przepraszam”. Mamy 
za co przepraszać i mamy tego świadomość, że nie wszystko 
nam wyszło, że nie wszystko Panu Bogu się podobało, co w ży-
ciu zrobiliśmy. Słowo „przepraszam” jest tu bardzo na miejscu 
i jest potrzebne, żeby Boga który nas miłuje, przeprosić za 
nasze niewierności, za może nie najlepszą naszą odpowiedź na 
Jego miłość. Słowo „przepraszam” wobec Pana Boga i wobec 
drugiego człowieka, wobec innych ludzi. Nawet w małżeństwie 
trzeba się przepraszać, bo nie wszystko jest takie, jakie by Pan 
Bóg chciał, bo nie jesteśmy aniołami, tylko ludźmi i z tym 
słowem” przepraszam” jest nam bardzo do twarzy.

Trzecie słowo to słowo „proszę”. Nasza droga jeszcze nie 
jest skończona, dlatego czując swoje ograniczenia te duchowe 
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i zdrowotne wyciągamy ręce do Pana Boga. Panie Boże błogo-
sław nam dalej, byśmy do Ciebie doszli utrudzeni, ale żebyśmy 
się nie dali okraść z wiary, z miłości, byśmy wytrwali na drogach 
Twoich przykazań i na drodze wartości Ewangelicznych.

Kończąc tę refleksję chciejmy dzisiaj wraz z jubilatami te 
trzy słowa w naszej modlitwie wypowiedzieć. Panie Boże dzię-
kujemy, Panie Boże przepraszamy i Panie Boże prosimy. Amen.

Świadkowie Chrystusa wczoraj i dziś
Leżajsk, 18 kwietnia 2017 r.

Msza św. 
Bazylika pw. Zwiastowania NMP

1. Oktawa wielkanocna czasem kontaktów 
ze świadkami spotkań ze Zmartwychwstałym

Najczcigodniejszy Ojcze Mariuszu, odnowicielu Bazyliki 
Leżajskiej, nestorze Bernardynów leżajskich i Bernardynów 
polskich,
Drodzy Bracia kapłani, na początku powitani przez ojca 
Mariusza,
Siostry zakonne obecne z nami,
Mieszkańcy Leżajska, czciciele Matki Bożej Leżajskiej oraz 
św. Antoniego z Padwy!

Przez cały tydzień Kościół śpiewa w aklamacji przed 
Ewangelią słowa: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się 
zeń i weselmy” (Ps 118,24). Ten dzień Zmartwychwstania 
rozszerza się na osiem dni, na całą oktawę. Ta cała oktawa 
od Niedzieli Wielkiej do Niedzieli Miłosierdzia Bożego jest 
wielkim dniem radości. „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy 
się w nim i weselmy”.

Wiemy, jaki jest powód tej radości. Chrystus Zmartwych-
wstał, wyzwolił nas ciężarów grzechu. Tak jak kiedyś Mojżesz 
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wyprowadzał naród żydowski z niewoli egipskiej na wolność, 
tak nas wszystkich, całą ludzkość Chrystus wyprowadził na 
wolność od brzemienia grzechu. Pan Jezus, który Zmartwych-
wstał, musiał pomyśleć o tym, kto będzie świadczył o Jego 
Zmartwychwstaniu, bo Zmartwychwstał dla całej historii i po-
trzeba było tych, którzy będą świadczyć o tym, że On naprawdę 
umarł na krzyżu za nasze grzechy. Te grzechy wszystkich ludzi 
przybił do krzyża, tam je zniszczył i Zmartwychwstał, obdarzył 
ludzkość nowym życiem, dlatego też pomyślał o tym, żeby mieć 
świadków swojego Zmartwychwstania.

Dzisiaj przyjrzymy się czterem kategoriom tych świadków. 
Maria Magdalena, o której mówi Ewangelia, św. Piotr Apostoł, 
który w dzień Pięćdziesiątnicy głosi kazanie o Chrystusie, św. 
Antoni Padewski, który w XII wieku jest świadkiem Zmar-
twychwstania, i wreszcie my, dzisiejsi uczniowie Pańscy też 
jesteśmy wezwani, by być świadkami Chrystusa Zmartwych-
wstałego.

2. Maria Magdalena – apostołka apostołów

Piękna jest ta chrystofania, to ukazanie się Chrystusa Ma-
rii Magdalenie. Przypomnijmy, że to się dokonało za drugim 
przyjściem do grobu, bo pierwsze przyjście było skoro świt 
i wtedy Maria Magdalena natychmiast pobiegła do uczniów, 
żeby im oznajmić, że Jezusa nie ma w grobie i że grób jest pu-
sty. Słyszeliśmy, ten fragment Ewangelii był czytany w Wielką 
Niedzielę, dwa dni temu. Piotr i Jan pobiegli do grobu i zastali 
grób pusty, tak jak Maria Magdalena mówiła. Przyszła ona po-
nownie do grobu i wtedy otrzymała łaskę spotkania z Jezusem. 
Nie poznała Go w pierwszej chwili, myślała, że to jest ogrodnik, 
bo Jezus Zmartwychwstały powrócił nie do tego samego życia, 
ale wstąpił w nową uwielbioną egzystencję. Stąd też uczniowie 
mieli kłopoty z Jego poznaniem, bo był ten sam, ale jednak nie 
taki sam po swoim Zmartwychwstaniu. W chwili, gdy Jezus 
powiedział do niej po imieniu Mario, wtedy ona rozpoznała 
Jezusa i pozdrowiła Go hebrajskim słowem „Rabbuni” czyli 
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„Nauczycielu”. Otrzymała od razu misję od Jezusa. Udaj się 
do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (J 20,17). Ma-
ria Magdalena tę misję przyjęła i poszła, jak mówi Ewangelia 
oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział” 
(J 20,18). Stała się świadkiem Zmartwychwstania Pańskiego, 
jedna z Jego pierwszych świadków. Prawdopodobnie było to 
pierwsze zjawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego Marii 
Magdalenie. Była ona zapłakana, był to płacz miłości do Jezu-
sa. Wcześniej był to płacz żalu, bo była grzesznicą, ale z tych 
grzechów Jezus ją uwolnił, a tu był płacz miłości Jezusa, bo 
bardzo chciała zawsze być z Nim. Przyjęła misję od Jezusa 
i poszła do uczniów ze słowami: „Widziałam Pana” (J 20,18). 
Spotkałam Pana, to było jej świadectwo, jako jednego z pierw-
szych świadków Zmartwychwstania.

Jest takie pytanie, dlaczego Pan Jezus ukazał się najpierw 
niewiastom po Zmartwychwstaniu, a nie mężczyznom, 
uczniom. Dlatego, żeby szybciej się rozniosła ta wiadomość, 
że Jezus Zmartwychwstał. Zwykle kobiety łatwiej i chętniej 
opowiadają, to tak dla żartu niekiedy mówimy. Może coś w tym 
jest, ale fakty są takie, że niewiasty bliskie Jezusowi stały się 
pierwszymi świadkami Jego Zmartwychwstania.

3. Święty Piotr i św. Antoni świadkami zwycięstwa 
Chrystusa na grzechem i śmiercią

Drugi świadek Zmartwychwstania, któremu się dzisiaj przy-
glądamy, to św. Piotr. W Dzień Pięćdziesiątnicy wygłosił bardzo 
klarowne kazanie. Mówił o tym, że Żydzi Jezusa ukrzyżowali. 
„Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że 
tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem, 
i Mesjaszem” (Dz 2,36). Tymi słowami składał wspaniałe świa-
dectwo i kiedy słuchacze przejęli się tym co mówił, to zapytali 
co mamy czynić? „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci 
się w imię Jezusa Chrystusa” (Dz 2,38). „Ratujcie się spośród 
tego przewrotnego pokolenia” (Dz 2,40). Ewangelista zaznacza, 
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że owego dnia około trzech tysięcy ludzi zostało pozyskanych 
dla Chrystusa, przyjęło chrzest. To jest piękne świadectwo 
św. Piotra o Jezusie Zmartwychwstałym.

Patrzymy dalej, trzynaście wieków później na św. Antoniego. 
Dzisiaj, we wtorek mamy drugi tydzień nowenny przed uroczy-
stością św. Antoniego, którą będziemy obchodzić 13 czerwca, 
jak to co roku czynimy. Oto jak św. Antoni Padewski świadczył 
o Jezusie. Świadczył on słowem i przedziwnymi czynami. Był 
w XIII wieku jednym z najznakomitszych kaznodziei znanym 
ze swoich znakomitych kazań w całej Europie. Głosił je we 
Włoszech, we Francji, w Portugalii. Zasłynął właśnie jako ka-
znodzieja i świadek Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Za 
tym jego słowem głoszonym szły czyny. Uczynił wiele cudów 
nie swoją mocą, ale mocą czerpaną od Jezusa, żeby uwiarygod-
nić prawdziwość tego, co ludziom głosił, dlatego otrzymał łaskę 
czynienia cudów. Dzisiaj wiemy o tym i dzisiaj jego prosimy, 
żeby nas wspomagał w zawiłych i trudnych sytuacjach naszego 
życia. Św. Antoni, wielki syn duchowy św. Franciszka, ozdo-
ba zakonu franciszkańskiego, rodem z Portugalii, z Lizbony. 
W Lizbonie nie wolno mówić, że to jest św. Antoni Padewski, 
tylko, że to jest św. Antoni z Lizbony, czyli portugalski, bo są 
zazdrośni o swojego rodaka, którego później przekazali do 
Włoch.

4. Świadectwo chrześcijan o zmartwychwstaniu 
Chrystusa

Kończymy spojrzeniem na nas tu obecnych jako na świad-
ków Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Jako ochrzczeni, 
jako bierzmowani zostaliśmy przez naszego Pana wezwani na 
świadków Jego Zmartwychwstania. Czy możesz powiedzieć 
za Marią Magdaleną, jak wrócisz dzisiaj do domu: „widzia-
łem Chrystusa, spotkałem Chrystusa Zmartwychwstałego na 
Eucharystii w Bazylice Leżajskiej?”. Czy możesz powtórzyć 
za św. Piotrem, że Jezus Chrystus jest jedynym, powszechnym 
Zbawicielem świata, że trzeba się nawracać, że nas wyzwolił 
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z ciężaru grzechów? My chcemy dalej trwać tak jak Żydzi na 
pustyni, którzy wspominali, jak to dobrze było w Egipcie. Nie 
chcieli się cieszyć tą wolnością, którą otrzymali. My też czasem 
mamy takie skłonności, by wracać na drogi naszego grzechu, 
kiedy może było nam dobrze, ale to dobro było pozorne. Je-
steśmy wyzwoleni, nie wolno wracać na drogi grzechu, drogi 
kłamstwa, nienawiści. Winniśmy żyć, jak ludzie wyzwoleni 
przez Jezusa Chrystusa. Sami nie potrafimy się z tej niewoli 
wydostać, to Jezus Zmartwychwstały nas wyzwala, umierając 
na krzyżu, Zmartwychwstając, tylko trzeba się otworzyć na 
to wyzwolenie, które się ciągle dokonuje w naszym życiu. 
Czujmy się też świadkami Jezusa Zmartwychwstałego dzisiaj 
w naszych rodzinach i właściwym słowem, słowem prawdy 
i słowem miłości, naszymi czynami godnymi uczniów Pańskich 
dawajmy świadectwo, do kogo należymy, w kogo wierzymy 
i za kim idziemy.

Módlmy się o to, żebyśmy dzisiaj potrafili przedłużać piękne 
świadectwo naszych poprzedników dawanym o Jezusie Zmar-
twychwstałym i Marii Magdaleny, i św. Piotra i św. Antoniego 
z Padwy. Amen.

Chrystus niesie nadzieję wieczności 
wszystkim, którzy Jemu wierzą

Świdnica, 20 kwietnia 2017 r.
Msza św. za śp. ks. Andrzeja Raszplę i ks. Łukasza Ziemskiego 

Kaplica w Rezydencji Biskupa Świdnickiego

1. Chrystofania angażująca wszystkie ludzkie zmysły

W oktawie Wielkiej Nocy ciągle przyglądamy się Jezusowi 
Zmartwychwstałemu z relacji ewangelicznych. Zauważmy, że 
najczęściej jest czytana Ewangelia św. Jana, bo aż czterokrotnie 
w Oktawie Wielkanocnej: w I i II niedzielę wielkanocną, po-
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nadto we wtorek chrystofania Marii Magdaleny i jeszcze będzie 
w piątek chrystofania galilejska nad Jeziorem Galilejskim przy 
łowieniu ryb. Mamy dwie relacje Ewangelii Łukasza, wczoraj 
i dzisiaj, a więc droga do Emaus, tam zjawienie się Jezusa 
i dzisiejsza perykopa ewangeliczna mówiąca o spotkaniu Je-
zusa Zmartwychwstałego z uczniami. Mamy także po jednej 
perykopie z Ewangelii Mateusza w Poniedziałek Wielkanocny, 
zjawienie się niewiastom i także będzie w sobotę w relacji 
św. Marka, który zestawia wszystkie chrystofanie łącznie zdając 
relację z wydarzeń paschalnych.

Relacja Św. Łukasza, czyli ta dzisiejsza, jest bardzo konkret-
na i pokazuje nam Jezusa, który za wszelką cenę chce uczniów 
przekonać, że zmartwychwstał i w związku z tym odwołuje się 
do zmysłów apostołów. Już Arystoteles wyróżnił pięć zmysłów 
w IV w. przed Chrystusem: zmysł słuchu, wzroku, dotyku, 
smaku i węchu. Te wszystkie pięć zmysłów dzisiaj w tej relacji 
występują.

Najpierw zmysł słuchu. Jezus się zjawia i mówi: „pokój 
wam”, a więc odwołuje się do słuchu. Następnie apostołowie 
Go widzą: „zatrwożonym i wylękłym wydawało się, że widzą 
ducha. Popatrzcie na moje ręce i nogi, to Ja jestem” – mówi 
Jezus. Odwołuje się do wzroku – „popatrzcie, to Ja jestem”. 
Ten sam, który byłem z wami, ten sam, ale i nie ten sam bo ta 
egzystencja była egzystencją uwielbioną, inną niż egzystencja 
ziemska. A więc zmysł słuchu, wzroku. Jest tu wymieniony 
także zmysł dotyku – „dotknijcie Mnie i przekonajcie się”. 
Jezus kazał się dotknąć po zmartwychwstaniu, żeby przekonać 
uczniów swoich, że naprawdę zmartwychwstał – „dotknijcie 
Mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości jak widzi-
cie, że Ja mam”. Wreszcie też jest tutaj mowa oddziaływania na 
zmysł węchu i smaku jednocześnie. „Macie tu coś do jedzenia? 
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy 
nich.” A zatem jedzenie, które się wiąże ze smakowaniem, ze 
zmysłem powonienia.

Jezus wykorzystuje tę duchowo cielesną naturę człowie-
ka i najpierw chce przekonać uczniów, że zmartwychwstał, 
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w wymiarze zmysłowym, żeby zmysłami doświadczyli, że On 
żyje. Żyje inaczej, ale żyje. Dlatego tutaj było odwołanie się 
do wszystkich pięciu zmysłów, jakimi ludzie dysponują. Ale 
także było odwołanie się do rozumu. Chrystus przypomina, 
że to co się stało w Wielkim Tygodniu to było powiedziane: 
„tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 
Jeruzalem. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma”. 
Rozumienie jest czynnością umysłu, a więc naszego ducha. 
Duch działa przez rozum, to jest władza poznawcza i duch 
działa przez wolę to jest władza pożądawcza, którą dokonujemy 
wyborów moralnych.

2. Świadectwo apostołów o zmartwychwstałym 
Chrystusie

Mamy dzisiaj w relacji św. Łukasza właśnie takie konkretne 
dane, które wiążą się z troską Jezusa o to, żeby uczniów prze-
konać o zmartwychwstaniu. To, co słyszymy dzisiaj w relacji 
Dziejów Apostolskich to jest dalszy ciąg działania apostołów, 
zwłaszcza Piotra i Jana, np. uzdrowienie chromego. Tu Piotr 
ciągle wskazuje, że to, co się stało, to jest wynik wiary i po-
chodzi od Jezusa, którego Żydzi wydali na śmierć. To co się 
dzieje, to jest Jego dzieło, a nie dzieło ludzkie, dzieło tylko 
uczniów Chrystusowych. Tak można krótko skomentować 
przesłanie dzisiejszego słowa Bożego do nas, przyjmujemy te 
relacje biblijne o Pańskim zmartwychwstaniu i myślimy o na-
szych braciach, którzy są w innej rzeczywistości. Jesteśmy też 
zadziwieni, że Bóg sprawił, że zostali już zabrani spośród nas 
żyjących i przeniesieni do nowego domu, do domu, który na-
zywamy wiecznością. Modlimy się za nich, to jest znak naszej 
przyjaźni i wdzięczności.

Gabriel Marcel powiedział takie słowa, że „kochać kogoś, 
to znaczy powiedzieć, ty nie umrzesz”. Miłość prawdziwa sięga 
poza grób i to że my się modlimy, to jest wyraz naszej wiary 



99

w życie wieczne, ale to także znak naszej wdzięczności, naszej 
przyjaźni. Chcemy, żeby nasi przyjaciele w pełni skorzystali 
z dzieła odkupienia Jezusa dokonanego na krzyżu. Dlatego dzi-
siaj ofiarujmy Komunię Świętą w intencji ks. Andrzeja i także 
ks. Łukasza, bo oni i na ziemi i w niebie trwają w przyjaźni 
przed Panem Bogiem. Amen.

Wybrani do przekazywania daru 
pokoju od Zmartwychwstałego Pana

Świdnica, 20 kwietnia 2017 r.
Msza św. z racji jubileuszu 55-lecia kapłaństwa księdza infułata 

Kazimierza Jandziszaka i jego kolegów z jednego roku 
Kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym

1. Przesłanie z kapłańskiej przeszłości

W przestrzeni czasowej mamy takie trzy kategorie: prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Według tego schematu 
ułóżmy dzisiejszą homilię. Będzie wątek przeszłościowy, wątek 
teraźniejszy związany z przesłaniem Bożego Słowa i wątek 
przyszłościowy, związany ze wskazówkami, jakie dzisiaj 
otrzymujemy od Boga na jutro naszego życia. Najpierw wątek 
związany z przeszłością.

W starszym wieku lubimy wspominać to, co było. Młodzi 
ludzie żyją przyszłością, w średnim wieku żyje się teraźniejszo-
ścią i jest twarde spotkanie z życiem, a w jesieni życia wracamy 
do przeszłości. Ksiądz Kazimierz już do tej przeszłości wrócił, 
dziękujemy mu za przypomnienie pewnych faktów, pewnych 
dat. Jeszcze chciałem to dopełnić, opierając się na własnym 
doświadczeniu. Najpierw chcę powiedzieć, że jestem z wa-
szym rokiem związany najbardziej, gdy idzie o te lata, które 
były święcone przede mną, a które spotkałem w seminarium. 
Z żadnym rokiem tak nie jestem związany jak z waszym, po-
nieważ gdy wstąpiłem do seminarium, wyście byli na ostatnim 
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roku, byliście dla mnie bardzo ważni jako ci, którzy dochodzą 
do mety życia seminaryjnego, do kapłaństwa.

Przypomnijmy, że przyszliście do seminarium w 1957 r., to 
już był czas, kiedy Wrocław miał swojego biskupa, bo kardynał 
Kominek, jako biskup, przyszedł do diecezji w grudniu 1956 r. 
po odwilży październikowej. W 1958 r. była zmiana rektora. 
Pałeczkę rektorską przejął ks. Paweł Latusek od zacnego 
ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza. Także w 1958 r. zmarł 
papież Pius XII, został wybrany Jan XXIII. Potem mieliście 
dwie sakry biskupie, najpierw biskupa Urbana, to było 7 lutego 
1960 r., a 2 lata później była konsekracja biskupia ks. rektora 
Pawła Latuska, 11 lutego w święto Matki Bożej z Lourdes. To 
były ważniejsze wydarzenia w ciągu waszego pobytu w semina-
rium. Bardzo ważny był ostatni, szósty rok, to był rok początku 
Soboru Watykańskiego II. Sobór się zaczął 11 października, 
to było święto Macierzyństwa Matki Bożej. Sobór zwołał 
Jan XXIII w 1962 r. i gdy byliście na VI roku, to jesienią były 
takie sprawozdania w refektarzu, wyście to robili, były to relacje 
z obrad soborowych. Był ks. Wiertela, który nas uczył łaciny, 
kazał nam pisać życzenia, kartki do ojców soborowych. To była 
jesień 1962 r., początek soboru, I sesja trwała do 8 grudnia. 
Byliśmy wtedy razem, ja – młodzieniec na I roku, wystraszony, 
a wy byliście już prawie gotowi do przyjęcia święceń. Pamiętam 
rekolekcje nasze I roku, prowadził Drogę Krzyżową diakon 
Franciszek Filipek. Był jednym z siedmiu diakonów. Tę Drogę 
Krzyżową w kaplicy na 3 piętrze bardzo przeżyliśmy. Potem 
przyszedł rok waszych święceń. Wtedy, na początku czerwca 
przeżywaliśmy śmierć papieża Jana XXIII, dzisiaj świętego. 
To był wielki dramat dla Kościoła i świata: odejście papieża, 
który zwołał Sobór. Po święceniach przyszła kapłańska służba. 
Można ją podzielić na dwie części, połowę waszego kapłaństwa 
posługiwaliście w czasach komunistycznych, kiedy Polska była 
pod mocnym wpływem Związku Radzieckiego, byliśmy moc-
no inwigilowani, wszelkie remonty, działania były utrudnione 
w czasie tego reżimu komunistycznego. Wiele się wydarzyło 
w tym czasie: zakończenie Soboru, potem Millenium Polski 
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w 1966 r., potem wybór kardynała Wojtyły na papieża. To 
wszystko działo się w waszej kapłańskiej posłudze i trzeba 
powiedzieć, że jednak dłuższy czas waszego kapłaństwa toczył 
się pod laską pasterską św. Jana Pawła II, bo od 1978 r. Zawsze 
papież był dla nas punktem odniesienia. To tak wyglądałby 
wątek przeszłościowy, wy go znacie najlepiej z autopsji, każdy 
wie, gdzie posługiwał i za tę przeszłość chcemy dzisiaj Bogu 
podziękować. Za przeszłość, która się zapoczątkowała w domu 
rodzinnym na kolanach mamy i taty, skąd wynieśliśmy ważne 
na całe życie wiano i do dzisiaj to wiano sobie cenimy, wiano 
dobrego wychowania wyniesione z naszych gniazd rodzinnych. 
Może jeszcze wrócę do tego, że jako kleryk po I roku brałem 
udział w święceniach, które były u św. Bonifacego i potem 
byłem na święceniach u ks. Dominika Mazana w Bratkowi-
cach, ponieważ też pochodzę z Podkarpacia. Jeszcze raz chcę 
powtórzyć, że chcemy, za to co mamy za sobą, za dom rodzinny, 
za dom seminaryjny, który nas przygotował do kapłaństwa, za 
naszych profesorów, których mieliśmy, za wszelkie dobro, które 
Bóg nam przekazał w trakcie naszej posługi wikariuszowskiej, 
proboszczowskiej, kolejny raz Bogu podziękować.

2. Zmartwychwstały Chrystus spotyka się ze swoimi 
uczniami

Przechodzimy do wątku drugiego, to wątek teraźniejszy. 
Sprawujemy świętą liturgię, jest czwartek kapłański, odda-
lony o jeden tydzień od Wielkiego Czwartku, więc żyjemy 
prawdą o zmartwychwstaniu. Dzisiaj kolejna chrystofania 
w Ewangelii jest przypomniana w wersji św. Łukasza. Jezus 
się pokazuje wszystkim uczniom. To jest ta sama chrystofania, 
którą opisał św. Jan, którą będziemy czytać w najbliższą nie-
dzielę, kiedy Jezus przyszedł pierwszego dnia, czyli w dzień 
zmartwychwstania w niedzielę do apostołów. Kiedy zliczymy 
te wszystkie ukazywania się Jezusa, to w pierwszy dzień, czyli 
dzień zmartwychwstania ukazał się Chrystus aż siedem razy, 
najpierw Marii Magdalenie, niewiastom, w ciągu dnia Piotrowi, 
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potem w drodze do Emaus i wieczorem pierwszego dnia było to 
spotkanie, kiedy Jezus pozdrowił uczniów słowami pokój wam 
i przekazał dar Ducha Świętego – „weźmijcie Ducha Świętego, 
którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”, itd. To jest ten 
przekaz Chrystusa zmartwychwstałego w dzień zmartwych-
wstania. I ta dzisiejsza chrystofania ma szczególny charakter, 
bardzo realistyczny i konkretny. Św. Łukasz wskazuje, że Jezus 
chciał konkretnie wykazać, przekonać uczniów, że Jego Ciało 
zmartwychwstało, że zostało uwielbione, dlatego mamy dużo 
elementów, które się wiążą z poznaniem zmysłowym, a więc 
ze wzrokiem, słuchem, dotykiem, smakiem, powonieniem. To 
jest pięć zmysłów, które już starożytni odkryli i tutaj św. Łukasz 
pokazuje, że tymi zmysłami Jezus został rozpoznany. Najpierw 
usłyszeli uczniowie słowa: „pokój wam. On sam stanął pośród 
nich i rzekł do nich: pokój wam”. Uczniowie słuchem przyjmują 
obecność Jezusa. Czytamy dalej: „zatrwożonym i wylękłym 
zdawało się, że widzą ducha”, a więc tutaj zmysł wzroku. 
„Popatrzcie na moje ręce i nogi, to Ja jestem”, a więc Jezus 
jest rozpoznany przez zmysł wzroku, uczniowie patrzą. Dalej 
wchodzi w grę zmysł dotyku: „dotknijcie Mnie i przekonajcie 
się, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. 
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się” – a więc dotyk, trzeci 
zmysł bardzo ważny. Dotknięcie to też ważny zmysł, Jezus się 
każe dotykać po zmartwychwstaniu, żeby przekonać, że żyje 
naprawdę, że nie jest zjawą, tylko egzystuje w ciele uwielbio-
nym, ale że można Go zmysłowo poznać, dotknąć. Wreszcie 
też wchodzi w grę zmysł smaku i powonienia, bo Jezus mówi: 
„macie coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby, 
wziął i spożył przy nich”. A więc też zmysł smaku, powonienia 
był zaangażowany w rozpoznanie Chrystusa.

Drodzy bracia, ten przekaz pokoju, który miał miejsce na 
spotkaniu w Wieczerniku jest bardzo ważny, to pozdrowienie 
– „pokój wam”. Pokoju zawsze potrzebujemy, gdy jesteśmy 
przerażeni, wystraszeni. Mając pokój wewnętrzny, zupełnie 
inaczej się czujemy, bo lęk jest usunięty, jest bojaźń usunięta, 
troski się troszkę oddalają. To jest wielki dar pokoju, o którym 
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Jezus mówił wcześniej, że On da taki pokój, którego świat nie 
zna. „Pokój mój daję wam nie taki jak świat wam daje”. To danie 
pokoju w wymiarze najpełniejszym miało miejsce właśnie po 
zmartwychwstaniu. Kilkakrotnie powtarzał Jezus: „pokój wam, 
nie bójcie się, zmartwychwstałem i uwierzytelniłem wszystko 
to, co do was mówiłem, co czyniłem, że to jest prawdziwe, że to 
wszystko pochodzi od Ojca niebieskiego”. To wątek związany 
z teraźniejszością, z naszą liturgią.

3. Kapłańska jesień życia

Zostaje nam wątek trzeci, przyszłościowy, związany ze 
słowem „proszę”. Chcemy Boga prosić, by nam pomógł, by 
był z nami także w naszej jesieni życia. Jest taki piękny psalm, 
jest to modlitwa, w której jest mowa o tym, że „Ty Boże by-
łeś dla mnie mocą od mojej młodości”, ale jest prośba – „ale 
i w starości mojej o mnie nie zapominaj”. Więc chcemy się 
modlić wspólnie w naszej wspólnocie kapłańskiej o dar zdrowia 
duchowego i o zdrowie fizyczne, żeby ono nam towarzyszyło, 
żeby Pan Bóg nam pozwolił jeszcze tu na ziemi pobyć. Kar-
dynał Gulbinowicz mawiał: „nie spieszmy się do nieba, bo 
niebo nas nie minie, chciejmy pobyć jak najdłużej na ziemi”. 
Dlatego będziemy się modlić, żebyście mogli w tej jesieni życia 
cieszyć się pokojem Chrystusowym, byście potrafili się nim 
dzielić z ludźmi, z którymi się spotykacie, z młodszymi kapła-
nami. Macie sporo doświadczeń, oczywiście, młodsi kapłani 
mają swoje widzenie, im się wydaje, że już wszystko wiedzą, 
a jest tak, że młodsi powinni czerpać z doświadczenia naszych 
starszych braci. Chciałbym wam życzyć i o to się będę modlił, 
żebyście mieli szacunek u młodych kapłanów, żebyście cieszyli 
się wdzięcznością waszych parafian, żebyście tę jesień życia 
przeżywali godnie, bo na tę godność zasługujecie. Przy okazji 
bardzo dziękuję za waszą serdeczność. Kończąc, chciejmy te 
wszystkie sprawy położyć na patenie tej naszej Eucharystii 
kapłańskiej, niech Jezus przyjmie to nasze „dziękuję”, nasze 
„przepraszam” i nasze „proszę”. Amen.
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Sakrament bierzmowania w trakcie 
Oktawy Wielkanocnej
Polanica-Zdrój, 20 kwietnia 2017 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Zmartwychwstanie Chrystusa kamieniem 
węgielnym Kościoła

Przez całą Oktawę Wielkanocną śpiewamy przed Ewan-
gelią takie słowa: „oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się 
w nim i weselmy”. Te słowa dotyczą tego dnia, kiedy Jezus 
zmartwychwstał i dotyczą tej uroczystości, podczas której my 
czcimy zmartwychwstanie Jezusa. Te słowa się odnoszą do dni, 
które biegną, do całej Oktawy Wielkanocnej, która stanowi 
jeden wielki dzień Zmartwychwstania Pańskiego. „Oto dzień, 
który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy.” Te słowa 
możemy również odnieść do dnia dzisiejszego z tego tytułu, 
że jest dzisiaj bierzmowanie, tu w świątyni. Jest to wielkie 
wydarzenie w wymiarze religijnym. Tego nie można stwierdzić 
zmysłami, zważyć na wadze, wymierzyć metrem, ale to jest coś 
szczególnie ważnego, bo przyjmujemy sakrament bierzmowa-
nia raz w życiu, tylko jeden raz. To, co raz się wydarza, jest 
szczególnie ważne i doniosłe, przyjęcie darów Ducha Świętego 
dzisiaj w tej świątyni, która staje się Wieczernikiem.

To wydarzenie ma miejsce w oktawie Wielkiej Nocy. W tych 
dniach żyjemy Pańskim zmartwychwstaniem, a liturgia święta, 
szczególnie słowo Boże, nam wskazuje na Jezusa Zmartwych-
wstałego, szczególnie teksty Ewangelii. Przypomnijmy, że były 
dwa znaki zmartwychwstania. Pierwszym znakiem był pusty 
grób. Słyszeliśmy w niedzielę fragment Ewangelii, który nam 
opowiadał o tym, jak niewiasty przyszły do grobu w pierwszy 
dzień tygodnia, czyli o świcie w niedzielę, żeby Jezusa nama-
ścić, bo w piątek gdy umarł na krzyżu, został z krzyża zdjęty, 
musiał być bardzo szybko pochowany, gdyż nadchodziło ży-
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dowskie święto szabatu, a w szabat był zakaz wykonywania 
wszelkich czynności. Dlatego Jezus został tak pobieżnie tylko 
namaszczony i stąd też niewiasty, gdy minął szabat, wczesnym 
rankiem o świcie przyszły, by dopełnić namaszczenia, dopełnić 
obrzędu pogrzebowego. Ku swojemu zdziwieniu zastały grób 
pusty, zobaczyły kamień odwalony. Ten pusty grób był znakiem, 
że Jezus zmartwychwstał.

Drugim znakiem są chrystofanie, czyli ukazywanie się 
Jezusa Zmartwychwstałego. Wielokrotnie się Jezus ukazywał, 
nie wszystkim, nie ukazał się Piłatowi czy faryzeuszom, ale 
ukazał się tym, którym chciał i tych przekonał, że faktycznie 
zmartwychwstał. Musimy wiedzieć, że zmartwychwstanie 
Jezusa to nie było zwykłe wskrzeszenie takie jak np. córki 
Jaira, młodzieńca z Nain czy Łazarza. Tamci wskrzeszeni 
jeszcze raz umarli, czyli podwójnie umierali, natomiast Jezus 
nie wrócił do tego samego życia, które miał przed śmiercią, 
do ziemskiej egzystencji, ale po zmartwychwstaniu przeszedł 
do egzystencji uwielbionej. Dlatego było Mu trudno uczniów 
przekonać, ale chciał, żeby uczniowie mieli przekonanie, że On 
naprawdę zmartwychwstał w swoim ciele, że to ciało złożone 
do grobu zostało uwielbione i że Jezus żyje w nowej egzy-
stencji,  która dla nas nie jest na razie do pojęcia, do pełnego 
zrozumienia.

Oto w dzisiejszej Ewangelii, Jezus odwołał się do naszych 
ludzkich zmysłów, do zmysłów apostołów: wzroku, słuchu, 
dotyku, smaku i powonienia. Mamy pięć zmysłów, które nam 
służą do poznawania rzeczywistości, oczami widzimy, usza-
mi słyszymy, dotykamy różnych przedmiotów, wreszcie gdy 
spożywamy pokarmy, to smakujemy, potrafimy nazwać smak 
danej potrawy i też mamy powonienie, poprzez które rozpozna-
jemy zapachy. Gdy Jezus się zjawił w Wieczerniku, działał na 
te wszystkie zmysły uczniów. Powiedział: „pokój wam” – na 
słuch, usłyszeli słowa. Następnie zobaczyli: „zatrwożonym 
i wylękłym zdawało się, że widzą ducha”. Żeby udowodnić, że 
nie jest zjawą, ale Chrystusem Zmartwychwstałym, powiedział: 
„popatrzcie na moje ręce i nogi, to Ja jestem”. Popatrzcie, a więc 
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wzrokiem apostołowie doświadczyli, że są przed Jezusem. Było 
także odwołanie się do dotyku: „dotknijcie Mnie i przekonajcie 
się, że duch nie ma ciała ani kości, a Ja mam”, czyli Jezus chce 
wykazać, że nie jest zjawą, ale można Go dotknąć. „Dotknijcie 
Mnie i przekonajcie się, że Duch nie ma ciała ani kości.” Jezus 
chciał pokazać uczniom, że naprawdę zmartwychwstał. Jego 
zjawienia się były dowodem, znakiem, że Jezus naprawdę 
zmartwychwstał.

Ta wiadomość o zmartwychwstaniu, rozeszła się w Jerozo-
limie i wywołała niepokój, szczególnie u tych, którzy Jezusa 
stracili. Dali wielkie pieniądze żołnierzom, żeby kłamali, że 
ktoś ciało Jezusa wykradł w nocy, gdy oni spali. Była to próba 
zafałszowania prawdy o zmartwychwstaniu. Żydzi sądzili, że 
najłatwiejszym sposobem zakończenia sprawy Jezusa z Nazare-
tu będzie zgładzenie Go, bo normalnie śmierć wszystko kończy. 
I tak by się stało z Jezusem, gdyby nie było zmartwychwstania. 
Wówczas i nas by dzisiaj nie było, nie byłoby chrześcijaństwa. 
Dlatego mówimy, że na zmartwychwstaniu Jezusa stoi Kościół, 
stoi wiara Kościoła. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, byłby 
zapomniany tak, jak tylu ludzi, którzy umarli i zostali zapomnia-
ni. Jezus zmartwychwstał, żyje w Kościele i przepowiedział 
Kościołowi trwanie do końca świata: „bramy piekielne go nie 
przemogą”. Kościół istnieje i będzie istniał. My odejdziemy, 
będą tu nowi ludzie, tak jak przed nami byli inni.

2. Nowa jakość świadectwa dzięki Duchowi Świętemu

Droga młodzieży, dzisiaj otrzymujecie dary Ducha Święte-
go, żebyście w tej wierze Jezusa Zmartwychwstałego wytrwali 
przez całe życie. Dzisiaj Chrystus, dając wam dary Ducha 
Świętego, zobowiązuje was do tego, byście byli świadkami 
Jego zmartwychwstania, żebyście wiarę przyjętą od rodziców, 
kapłanów, katechetów, wiarę Jezusa Zmartwychwstałego, 
przekazywali dalej. Najpierw wśród rówieśników, potem tym, 
którzy będą od was młodsi, bo kiedyś założycie swoje rodziny, 
będziecie mieć dzieci i to będzie przekaz wiary w Chrystusa 
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Pana, który przyszedł do nas z nieba, przyniósł nam Ewangelię, 
najzdrowszą receptę na udane życie. Kto Jezusowi zawierzy, 
wygrywa. Kto zachowuje Jego wskazania, kto wypełnia wolę 
Bożą, ten wygrywa. Wiecie, że w świecie nadal są tacy, którzy 
walczą z Chrystusem i proponują inną filozofię życia, dają inną 
receptę na szczęście. Niektórzy dają temu posłuch, później są 
poranieni, czasem tak mocno, że tych ran do końca życia nie 
można uleczyć. Diabeł dalej działa. Dlatego potrzebujecie 
pomocy Ducha Świętego, żebyście pozostali przy Chrystusie 
i byli świadkami Jego Ewangelii, Jego miłości przez całe ży-
cie. Byście wiarę, którą macie w sercu, potrafili przekazywać, 
dzielić się nią. Wiara jest zawsze do podziału z drugimi i to 
ładnie nazywa się dawaniem świadectwa o Jezusie Zmar-
twychwstałym. Świadek mówi o tym, co przeżywa, dajemy 
świadectwo o naszym przekonaniu religijnym, że Jezus jest dla 
nas najważniejszy, że jest na pierwszym miejscu, że słuchamy 
Go jako Pierwszego, tego kto ma największy wpływ na nasze 
życie. Jeśli tak jest w moim życiu, to daję świadectwo, że Bóg 
jest dla mnie najważniejszy. Bóg, który tu na ziemi zamieszkał 
jako człowiek, stał się człowiekiem, który obdarzył uczniów 
mocą Ducha Świętego.

Dlatego potem tak wiele dobrego uczynili apostołowie. Na 
początku spotkań ze Zmartwychwstałym, byli niepewni. Bali 
się. Jezus ich umacniał, pozdrawiał: „pokój wam, nie bójcie się 
Ja jestem, dotykajcie, dajcie mi do jedzenia, wierzcie, że żyję”. 
Potem się wszystko zmieniło, gdy Jezus wypełnił obietnicę 
i zesłał Ducha Świętego. Gdy apostołowie otrzymali Ducha 
Świętego, stali się rzeczywiście świadkami Jezusa i żadna 
siła potem już ich nie zatrzymała, nie mieli już wątpliwości. 
Wszyscy, oprócz św. Jana Ewangelisty oddali życie w sposób 
męczeński. Jan z pewnością sobie wysłużył męczeństwo stojąc 
na Golgocie, gdy wszyscy znikli, wystraszyli się. Nawet Piotr, 
który zapewniał Jezusa, że pójdzie z Nim wszędzie, załamał 
się, wyparł się Go, a Jan został i był przy konaniu Jezusa na 
Golgocie. Dlatego tradycja mówi, że Jan zmarł naturalnie, 
a wszyscy inni oddali życie za Chrystusa. Nie oddaje się życia 
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za fałsz, za byle co, oddaje się życie za wartość szczególną. 
Męczennicy wszyscy oddawali życie za Jezusa.

3. Troska o duchowy wymiar życia

Droga młodzieży, kończymy to pouczenie, chciejcie dary 
Ducha Świętego nie tylko przyjąć, ale je potem pomnażać. Ja 
często porównuję do ładowania komórki to, co się dzieje z da-
rami Ducha Świętego. Jeśli chcemy z komórki korzystać, to od 
czasu do czasu musimy ją podłączyć do prądu, żeby bateryjka 
była podładowana, bo się wyczerpuje. My w życiu duchowym 
też potrzebujemy podłączenia, żeby doładować dary Ducha 
Świętego w nas. Gdzie jest to gniazdko? Na ołtarzu, Euchary-
stia to jest to gniazdko, do którego się podłączamy, żeby dary 
Ducha Świętego zostały ożywione w nas, żeby były dopełnione. 
Zatem nie można się zatrzymać na samym bierzmowaniu; żeby 
bierzmowanie było skuteczne i owocne, to muszą za tym iść 
konsekwencje, które są związane z sakramentem bierzmowa-
nia. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i dlatego, 
kto jest dojrzały jako chrześcijanin, kto stoi przy Chrystusie, 
to umacnia swoją wiarę przez obcowanie z Jezusem podczas 
niedzielnej Eucharystii. Jeżeli ktoś nie przychodzi na Mszę 
Świętą niedzielną, to traci błogosławieństwo. To jest ogromna 
strata, której nie można przeliczyć w wymiarze materialnym.

Dlatego, droga młodzieży, będziemy się modlić za was, 
żebyście stali się rzeczywiście świadkami Jezusa Zmartwych-
wstałego za wzorem pierwszych apostołów. To jest jedyna droga 
do wygrania życia na ziemi, które jest tylko jedno. Dlatego, 
wszyscy jak tu jesteśmy, będziemy prosić Jezusa Zmartwych-
wstałego, żeby was prowadził, żebyście się nie dali okraść 
z wiary, żebyście pozostali przy Nim i tę wiarę przekazywali 
następnym, wiarą i miłością się dzieli z drugimi. Amen.
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Jezus zmartwychwstały idzie z nami 
przez życie i wzywa nas do świadectwa 

o Jego zmartwychwstaniu
Kraków, 21 kwietnia 2017 r.

Msza św. w czasie czwartej diecezjalnej pielgrzymki do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach 

Sanktuarium św. Jana Pawła II

Wstęp

Ekscelencjo, drogi księże biskupie Adamie, czcigodni bracia 
kapłani, drodzy uczestnicy Czwartej Diecezjalnej Pielgrzymki 
Diecezji Świdnickiej do Łagiewnik, wszyscy pielgrzymi dnia 
dzisiejszego, drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Trwa Oktawa Wielkanocy, czyli rozszerzone świętowanie 
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj, w Piątek 
Wielkanocny, wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii św. Jana, 
w którym jest zawarta relacja o ukazaniu się Chrystusa zmar-
twychwstałego w Galilei, na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, 
podczas połowu ryb, zaś w odczytanym dziś fragmencie „Dzie-
jów Apostolskich” jest mowa o działalności ewangelizacyjnej 
św. Piotra i Jana w Jerozolimie, gdzie byli przesłuchiwani 
przez starszyznę żydowską. W homilii dzisiejszej pochylimy 
się nad tymi wydarzeniami wielkanocnymi. W tym kontekście 
przypomnimy także sylwetkę św. Jana Pawła II, jego świadec-
two o zmartwychwstaniu Chrystusa, a także przypomnijmy, 
jakie wskazania nam dawał w kontekście corocznych świąt 
wielkanocnych.

1. Ukazanie się Chrystusa Zmartwychwstałego 
w Galilei

Drodzy bracia i siostry, w tekstach Nowego Testamentu, 
a konkretnie w Liście św. Pawła do Koryntian, który zawiera 
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najstarsze świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa oraz 
w czterech Ewangeliach, mamy w sumie wymienionych 
11 zjawień Chrystusa Zmartwychwstałego, od dnia zmar-
twychwstania aż do odejścia do nieba, czterdziestego dnia po 
zmartwychwstaniu. Pierwszych pięć miało miejsce w dzień 
zmartwychwstania. Wedle zapisów Ewangelii większość zja-
wień Jezusa miała miejsce w Judei, zwłaszcza w Jerozolimie. 
W Ewangelii św. Jana jest opisane zjawienie się Chrystusa 
Zmartwychwstałego w Galilei, to właśnie, o którym opowiada 
dziś czytana Ewangelia. Oto po niezwykłych, tragicznych i ra-
dosnych wydarzeniach w Jerozolimie, apostołowie powrócili 
do swoich rodzinnych stron, do Galilei, powrócili do zwykłej 
pracy. Trzeba było przecież dalej żyć, troszczyć się o jedzenie, 
o codzienne potrzeby. Udali się zatem na nocny połów ryb. Było 
ich siedmiu. Pięciu ewangelista wymienił po imieniu: Piotr, To-
masz, Nataniel, Jan i Jakub. Całą noc łowili bezskutecznie. Gdy 
ranek zaświtał, zjawił się na brzegu Jezus Zmartwychwstały. 
W pierwszej chwili nie został rozpoznany. Zapytał ich, czy mają 
coś do jedzenia. Gdy usłyszał odpowiedź, że niczego tej nocy 
nie złowili, Jezus polecił zarzucić sieć po prawej stronie łodzi. 
Uczniowie posłuchali, wykonali polecenie i złowili mnóstwo 
ryb. Już tak kiedyś coś podobnego się zdarzyło, gdy Chrystus 
był z nimi. Także wtedy łowili całą noc i niczego nie złowili. 
Gdy to zobaczył Jezus, polecił zarzucić sieć na drugą stronę, 
i nastąpił wtedy obfity połów. Historia teraz się powtórzyła. 
Tyle tylko, że tu już był to Chrystus uwielbiony, Zmartwych-
wstały. Jan jako pierwszy rozpoznał Jezusa i krzyknął: „To 
jest Pan” (J 21,7b). Gdy Piotr to usłyszał, rzucił się w jezioro 
i zaczął płynąć do Jezusa. Na brzegu zmartwychwstały Jezus 
spożył z uczniami śniadanie. Przeprowadził z Piotrem egzamin 
z miłości, trzykrotnie zapytał go „Czy miłujesz Mnie?” i zlecił 
mu paść baranki i owce, czyli ustanowił Piotra głową kolegium 
apostolskiego.

Tego samego Piotra, który spotkał Jezusa Zmartwychwstałe-
go na brzegu jeziora galilejskiego i otrzymał od Niego prymat 
w Kościele, tego samego Piotra widzimy dzisiaj w pierwszym 
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czytaniu, jak z Janem odważnie naucza w Jerozolimie i jak jest 
przesłuchiwany przez starszyznę żydowską. Nie lęka się niko-
go. Wyrzuca arcykapłanom, że winni są ukrzyżowania Jezusa 
i przypomina, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych i to dzięki 
mocy Jezusa chromy został uzdrowiony. Odważnie wyznał, 
że Jezus jest zbawicielem wszystkich, że umarł na krzyżu na 
odpuszczenie grzechów ludzi. Powiedział odważnie: „I nie 
ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być 
zbawieni” (Dz 4,12).

2. Świadectwo św. Jana Pawła II o Zmartwychwstałym

Najpierw przypomnijmy, co Jan Paweł II mówił o zmar-
twychwstaniu Chrystusa i o co prosił współczesnych miesz-
kańców ziemi. Spośród wielu orędzi wielkanocnych wybierzmy 
dwa: z roku 1980 i 1998. W Orędziu Wielkanocnym „Urbi et 
Orbi”, 6 kwietnia 1980 r., Jan Paweł II mówił: „Kościół wciąż na 
nowo głosi Zmartwychwstałego Chrystusa. Kościół z radością 
powtarza ludziom słowa apostołów i niewiast wypowiedziane 
w ten promienny poranek, gdy śmierć została pokonana. Kościół 
głosi, że żyje ten, który umarł na krzyżu i objawia pełnię życia.

Niech także ten świat, który dzisiaj – niestety – na różne 
sposoby zdaje się pragnąć «śmierci Boga», usłyszy orędzie 
Zmartwychwstania. Wy wszyscy, którzy głosicie «śmierć 
Boga», którzy szukacie sposobu, by usunąć Boga z ludzkiego 
świata, wstrzymajcie się i pomyślcie, czy „śmierć Boga”, nie 
niesie w sobie nieuchronnej «śmierci człowieka».

Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym. 
Już próbowano odrzucić Go i pokonać, ze strażą i opieczęto-
wanym kamieniem grobowym, ale kamień ten został odwalony. 
Chrystus zmartwychwstał.

Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie 
odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkol-
wiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy 
budujecie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; 
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świat nauki i informacji. Którzy budujecie świat pokoju… lub 
wojny? Którzy budujecie świat ładu lub terroru? Nie odrzucajcie 
Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym!

Niech żaden człowiek Go nie odrzuca – bo każdy jest 
budowniczym swego losu: budowniczym lub niszczycielem 
swojego istnienia.”

Czy pamięta świat te słowa, czy pamiętają Polacy?
18 lat później, 12 kwietnia 1998 r., w Orędziu Wielka-

nocnym „Urbi et Orbi” Jan Paweł II zwracał się do Kościoła 
i świata: „Tak, dzisiaj przemawiają świadkowie: nie tylko ci 
pierwsi, naoczni, ale także ci, którzy przejęli od nich orędzie 
wielkanocne i dawali świadectwo Chrystusowi ukrzyżowane-
mu i zmartwychwstałemu z pokolenia na pokolenie. Niektórzy 
świadczyli „aż do przelania krwi” i dzięki nim Kościół tworzył 
się i nadal tworzy nawet w okresach gwałtownych prześladowań 
i największego sprzeciwu. Na tym nieustannym świadectwie 
budował się Kościół, który funkcjonuje dzisiaj na całej ziemi. 
Dzień dzisiejszy jest świętem wszystkich świadków, «również 
świadków naszego stulecia», którzy głosili Chrystusa «wśród 
wielkiego ucisku» (Ap 7,14), wyznając Jego śmierć i zmar-
twychwstanie w obozach koncentracyjnych i łagrach, pod groź-
bą bomb i karabinów, pośród terroru i ślepej nienawiści, jakie 
boleśnie dotykają poszczególne osoby i całe narody. Wszyscy 
oni przychodzą dzisiaj z wielkiego ucisku i śpiewają chwałę 
Chrystusa: w Nim, Zmartwychwstałym z mroków śmierci, 
objawiło się życie”.

Drodzy bracia i siostry, dobrze że te słowa przypominamy 
sobie w miesiącu kwietniu, kiedy co roku obchodzimy rocznicę 
zbrodni katyńskiej (w tym roku już siedemdziesiątą siódmą) 
i od kilku lat rocznicę tragedii smoleńskiej. Tam zginęli z rąk 
bezbożnych oprawców nasi bracia „wśród wielkiego ucisku”. 
To byli prawdziwi świadkowie Chrystusa Zmartwychwstałego, 
na których wydał wyrok nowy, o wiele gorszy, „Piłat” dwu-
dziestego, kainowego wieku. Dobrze, że dziś nad ich zbioro-
wą mogiłą stoi krzyż, który głosi przebaczenie, miłosierdzie 
i zmartwychwstanie.
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3. Wnioski wynikające z przesłania słowa Bożego 
i nauczania św. Jana Pawła II

Najpierw wyprowadźmy wnioski z Ewangelii i z czytania 
pierwszego. Zjawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego 
niesie nam następujące prawdy: Po pierwsze: Jezus chciał 
przez to powiedzieć, że jest z uczniami, że jest dziś z nami, 
w zwykłej, szarej codzienności, że jako zmartwychwstały idzie 
z nami przez życie. Jest zatem z nami nie tylko w kościele, na 
liturgii. Jest przy nas w każdej chwili życia. Jest przy pracy, 
jest w chwilach odpoczynku, w chwilach choroby i zdrowia; 
jest z nami zawsze i wszędzie. To my zapominamy o tej Jego 
obecności, a On jest w mocy Ducha Świętego w nas i przy nas. 
Po drugie: Ta obecność Jezusa pośród naszego życia jest zawsze 
błogosławiona. Jezus jest z nami, by nam pomagać. Uczniowie 
doświadczyli obfitego połowu ryb. Nam Chrystus dzisiaj też 
pomaga. Niekiedy nie potrafimy tego dostrzec, wydaje się nam, 
że to jest takie wszystko normalne. Czasem także narzekamy, 
że Bóg o nas zapomniał. A to nie jest prawda. Potwierdza to 
chociażby takie oto opowiadanie. „We śnie szedłem brzegiem 
morza – z Chrystusem, oglądając na ekranie nieba całą prze-
szłość mego życia. Po każdym z minionych dni zostawały na 
piasku dwa ślady: mój i Chrystusa. Czasem jednak widziałem 
tylko jeden ślad odciśnięty w najcięższych dniach mego życia. 
I rzekłem: «Panie, postanowiłem iść z Tobą, przyrzekłeś zawsze 
być ze mną; czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy 
było mi tak ciężko?». Pan odrzekł: «Wiesz synu, że cię kocham 
i nigdy cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko 
ślad, ja niosłem ciebie na moich ramionach»„. Po trzecie. Chry-
stus tym pomaga, którzy Go słuchają. Uczniowie na polecenie 
Jezusa zarzucili ponownie sieć, mimo, że było to mało prawdo-
podobne, że coś złowią, wszak całą noc pracowali na daremnie. 
Okazało się, że posłuchanie Jezusa było błogosławione. Nam też 
Chrystus dziś pomaga, ale pod warunkiem, że staramy się Go 
słuchać. Po czwarte: Jezusa zauważają i rozpoznają łatwiej ci, 
którzy Go więcej kochają. To właśnie Jan pierwszy rozpoznał 
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Chrystusa, bowiem on najwięcej kochał i był także kochany 
przez Jezusa. Nazywano go umiłowanym uczniem.. A więc ten, 
kto kocha, więcej i lepiej widzi, lepiej rozumie życie, rozpoznaje 
lepiej sens rozgrywających się wydarzeń. Jeśli zatem będziesz 
słuchał i kochał Jezusa, to będziesz Go łatwiej rozpoznawał, to 
doświadczysz od Niego więcej pomocy i miłości.

Pytamy jeszcze, jakie przesłanie płynie z czytania pierwsze-
go? Drodzy bracia i siostry! Św. Piotr nam dziś przypomina, 
abyśmy zawsze pamiętali, że wszelkie działanie zbawcze w dzi-
siejszym Kościele pochodzi nie z mocy ludzkiej, ale z mocy 
Bożej, że jedynym zbawicielem świata, tym kto uwalnia nas 
od naszych grzechów, jest Bóg, który nas wyzwolił od ciężaru 
grzechu przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

I jeszcze chociażby jeden wniosek z nauczania św. Jana 
Pawła II. Abyśmy wytrwali na drogach wiary, na drodze miłości 
do Pana Boga i do człowieka, abyśmy na Chrystusie budowa-
li jutro naszego życia osobistego, rodzinnego, narodowego 
i światowego.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, wypraszajmy podczas Eucharystii 
sprawowanej w tym sanktuarium moce Ducha Świętego do 
składania jak najlepszego świadectwa, o tym, kim jesteśmy 
jako ludzie ochrzczeni i wybierzmowani, jako uczniowie Jezu-
sa Zmartwychwstałego. Przyzywajmy pomocy Maryi w roku 
100-lecia Jej objawień w Fatmie i trzechsetlecia koronacji jej 
Jasnogórskiej Ikony. Jej śpiewamy w okresie wielkanocnym; 
„Ciesz się Królowo Anielska, wesel się Pani niebieska. Wszy-
scy Ci dziś winszujemy, z weselem wyśpiewujemy. Alleluja! 
Maryjo, ciesz się nami, bo Cię dziś kochamy i chcemy iść za 
Tobą w stylu św. Jana Pawła II. Ciesz się nami, bo idziemy za 
Twoim Synem Zmartwychwstałym i chcemy czynić to, co On 
nam mówi, jak o to nas prosiłaś”. Amen.
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„Idźcie i głoście” – w wydaniu 
katolickich liderów społecznych

Świdnica, 22 kwietnia 2017 r.
Msza św. inaugurująca Społeczną Akademię Liderów w diecezji świdnickiej 

Sanktuarium św. Józefa

Wstęp

Czcigodny ojcze Samuelu, kustoszu tego sanktuarium 
św. Józefa w Świdnicy,
Drogi księże doktorze Sławomirze, proboszczu i dziekanie 
głuszycki, dyrektorze powstającej dziś Społecznej Akademii 
Liderów,
Drodzy: bracia i siostry w Chrystusie!

Dobiega powoli końca oktawa wielkanocna, czyli posze-
rzone świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Przez całą 
oktawę wielkanocną śpiewaliśmy przed Ewangelią słowa: 
„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”. 
Ten dzień, który Pan uczynił – to dzień zmartwychwstania 
Chrystusa, dzień przezwyciężenia na naszej ziemi ludzkiej 
śmierci. Stąd też wezwanie do radości: „Radujmy się w nim 
i weselmy”. Cieszmy się, gdyż Jezus żyje, że żyje dla nas, że 
zmartwychwstał i my kiedyś w Nim zmartwychwstaniemy i żyć 
będziemy. W tej trwającej świątecznej radości rozważmy dziś 
skierowane do nas słowo Boga i zaaplikujemy je do naszego 
codziennego życia.

1. Chrystus powołuje uczniów na świadków swego 
zmartwychwstania

Drodzy bracia i siostry, przez cały tydzień wielkanocny były 
czytane podczas liturgii w naszych świątyniach fragmenty Ewan-
gelii mówiące o ukazywaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego 
niewiastom i uczniom. Dzisiaj, w Sobotę Wielkanocną, czytamy 
podczas Mszy św. fragment Ewangelii św. Marka, w którym 
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mamy wymienione główne chrystofanie, czyli ukazywania się 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Ewangelista Marek ogranicza 
się do wymienienia jedynie trzech z pięciu chrystofanii, które 
miały miejsce w Judei, głównie w Jerozolimie, w pierwszy dzień 
tygodnia, czyli w dzień zmartwychwstania. Są to: objawienie 
się Chrystusa wczesnym rankiem Marii Magdalenie, ukazanie 
się Zmartwychwstałego podczas dnia dwom uczniom idącym 
do Emaus oraz spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego wieczo-
rem z jedenastoma uczniami, prawdopodobnie w Wieczerniku.

Słuchając relacji o tych spotkaniach Jezusa Zmartwych-
wstałego z niewiastami i uczniami, zauważamy że niewiasty 
i uczniowie mieli kłopoty z rozpoznaniem zjawiającego się 
Chrystusa, a także potem, gdy opowiadali innym o tych spo-
tkaniach, to ci inni nie chcieli dać wiary, że tak naprawdę 
było. Gdy Maria Magdalena mówiła o widzeniu Zmartwych-
wstałego: „Oni jednak słysząc, że żyje i że Ona Go widziała, 
nie chcieli wierzyć” (Mk 16,11). Podobnie nie chciano wie-
rzyć, tym, którzy Go spotkali w drodze do Emaus. Czytamy 
w Ewangelii: „Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im 
też nie uwierzyli” (Mk 16,13). Stąd też Jezus na wieczornym 
spotkaniu z uczniami, „gdy siedzieli za stołem, wyrzucał im 
brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 
Zmartwychwstałego” (Mk 16,14). Podobnie i Tomasz, gdy mu 
koledzy powiedzieli, że podczas jego nieobecności był z nimi 
na spotkaniu Jezus Zmartwychwstały, nie uwierzył. Dopiero, 
gdy Jezus ponownie przyszedł do nich, Tomasz zobaczywszy 
Jezusa własnymi oczami i dotknąwszy Jego ran, wtedy uwierzył. 
Ponadto, jak już nadmieniliśmy, prawie wszyscy uczniowie 
mieli kłopoty z rozpoznaniem Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Takie kłopoty zdarzają się i nam dzisiaj. Często nie możemy 
rozpoznać Jezusa, który jest z nami na liturgii, który ukrywa 
się w ludziach cierpiących i biednych. Także niedowierzamy 
innym, którzy nam opowiadają o swoich religijnych przeży-
ciach. Winniśmy modlić się więcej do Ducha Świętego o Jego 
dary, byśmy sami mieli pełniejsze doświadczenie Pana Boga 
i byśmy byli lepszymi ewangelizatorami i świadkami Chrystusa 
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Zmartwychwstałego. Jezus powiedział kiedyś: „Nikt nie może 
przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie 
posłał” (J 6,44). Kiedy indziej mówił; „Beze Mnie nic uczynić 
nie możecie” (J 15,5b), zaś Apostoł Paweł wyznał: „Nikt też 
nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem 
jest Jezus»” (1 Kor 12,3b). Winniśmy się przeto modlić o dar 
rozpoznawania Chrystusa, o dar przyjmowania słowa Bożego, 
o dar bycia gorliwym świadkiem Chrystusa.

2. My, jako dzisiejsi świadkowie Chrystusa 
Zmartwychwstałego

Moi drodzy, zwróćmy uwagę na bardzo ważne słowa pierw-
szych świadków Chrystusa Zmartwychwstałego, którzy byli 
przesłuchiwani przez Jego wrogów. Piotr i Jan powiedzieli przed 
starszyzną żydowską: „Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach 
Bożych bardziej słuchać was czy Boga? Bo my nie możemy 
nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy” (Dz 4,19-20).

Z pewnością ci uczniowie pamiętali dobrze słowa Pana 
Jezusa, znajdujące się w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu” (Mk 16,15). Jak to czynić? Sposób ewangelizacji tak 
pięknie ukazują nam ostatni papieże: św. Jan Paweł II, papież 
Benedykt XVI, a obecnie Ojciec Święty Franciszek.

Nasza ewangelizacja winna być przede wszystkim radosna. 
Przypomina nam o tym tak często papież Franciszek. Nie wolno 
nam czuć się przegranymi, mimo, że nas prześladują. Nie wolno 
nam od nikogo się uzależniać i nauczać pod czyjeś dyktando. 
Tak było w Jerozolimie. Sanhedryn czuł się kompetentny, by 
kierować apostołami. Oni czuli się jednak autonomiczni, zależni 
tylko od prawdy i miłości, zależni od Jezusa, a nie od władzy 
świeckiej.

Dzisiaj bywa podobnie. Widzimy, że rząd, ministrowie, poli-
tycy, dziennikarze chcą kierować działalnością Kościoła. Mienią 
się być reformatorami Kościoła. Uważają, że najlepiej wiedzą, 
jaki winien być Kościół. Chcieliby bardzo, żeby Kościół pod ich 
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dyktando działał. W takiej sytuacji winniśmy zachować postawę 
św. Piotra i mówić tym, co nas pouczają, a czasem i atakują: 
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Przed mniej 
więcej dwoma laty Adam Michnik i jego przyjaciel napisali List 
do Ojca Świętego Franciszka. Przedstawili się w nim: jeden jako 
niewierzący a drugi jako niepraktykujący. Redaktor „Gościa 
Niedzielnego” w komentarzu do tego wydarzenia, powiada, 
że Michnik powinien najpierw zapisać się do różańca i zacząć 
się modlić, żeby coś kompetentnie mógł mówić o Kościele. Jak 
się naprawdę wewnętrznie nie tkwi w Kościele, jak się nie żyje 
jego liturgią, Bożym słowem, to się nie wie, czym jest naprawdę 
Kościół, jaką pełni misję i o co w nim chodzi.

Drodzy kandydaci na społecznych liderów, bądźmy odważni 
i pokorni w naszej misji ewangelizacyjnej. Ta pokora i odwaga 
ma płynąć z przeświadczenia, że to, co głosimy nie jest na-
sze, ale pochodzi od Boga. Nie zwalniajmy się z obowiązku 
upominania; nie kryjmy głowy w piasek, nie milczmy, gdy 
trzeba mówić i świadczyć. Chrystusa chce się dziś wypędzić 
ze świata, zwłaszcza z życia publicznego. Liberałowie i lewacy 
ogłaszają, że Jezus należy do historii i nie powinno się o Nim 
mówić publicznie. Nie powinno się uwzględniać Jego nauki 
w sektorze życia publicznego: w kulturze, polityce, gospo-
darce, w prawodawstwie. Rodzi się tu pytanie, kto ma bronić 
dziś Jezusa. Właśnie my, Jego świadkowie. Nie powinna się 
powtarzać sytuacja z dziedzińca Piłata, kiedy nawet namiestnik 
rzymski chciał Jezusa uwolnić od śmierci, a lud krzyczał, żeby 
Go ukrzyżować. Chrystus liczy na każdego, na każdą z nas. 
Zło się panoszy, gdy jesteśmy obojętni na prawdę i miłość, gdy 
jesteśmy letni i bierni.

Kiedyś w Krakowie, gdy posługiwał kard. Karol Wojtyła, 
składano mu raport o rozmiarach aborcji w tamtym czasie. 
Liczby były przerażające. Padło pytanie, kto jest temu winien? 
Kardynał odpowiedział, że jesteśmy wszyscy winni: nie tylko 
ci, którzy bezpośrednio to robią i podejmują decyzję, ale my 
wszyscy, jeżeli milczymy, jeżeli nie mówimy, nie protestujemy 
i nie modlimy się.
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Drodzy bracia i siostry, głośmy Ewangelię z postawie rado-
ści. Pamiętajmy, że Ewangelia jest najsilniejszą myślą, mimo, ze 
jest zwalczana i niekiedy ośmieszana. Stoi za nią bowiem ten, 
który powiedział: „Odwagi! Jam zwyciężył świat” (J 16,33).

Zakończenie

Jezusowi Zmartwychwstałemu polećmy w tej Eucharystii 
nas samych i naszych najbliższych, tych, których kochamy 
i którym służymy. Módlmy się także o łaskę nawrócenia, o ła-
skę powrotu na drogę prawdy i miłości wrogów Kościoła, aby 
bardziej słuchali Boga aniżeli ludzi. Niech moc Ducha Świętego 
nas uzdolni do składania lepszego świadectwa o Chrystusie 
Zmartwychwstałym. Niech w tym zadaniu wesprze nas Mat-
ka Zmartwychwstałego Pana i św. Józef, patron tej świątyni. 
Amen.

Dawniejsi i dzisiejsi świadkowie Chrystusa
Świdnica, 24 kwietnia 2017 r.

Msza św. na rozpoczęcie sesji popularno-naukowej na temat: „Dziedzictwo 
Kościoła katolickiego w Świdnicy” 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, w końcowym fragmencie pierwszego 
czytania słyszeliśmy słowa Chrystusa: „Gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” 
(Dz 1,8). Słowa te odniesiemy dziś do trzech podmiotów (do 
trzech kategorii ludzi): do św. Wojciecha, patrona dnia dzisiej-
szego, głównego patrona Polski i także patrona naszego Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Drugi podmiot 
odniesienia to ludzie, którzy budowali i upiększali w historii 
tę katedrę oraz budowali przy niej Kościół żywy, wspólnotę 
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parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława. Trzecim podmiotem 
odniesienia będziemy my, dzisiejsi uczniowie Chrystusa.

1. Św. Wojciech – świadek Chrystusa u początków 
naszego Kościoła i państwa

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Widzimy, jak te słowa 
wypełniły się w życiu św. Wojciecha. Pierwszy raz otrzymał 
Wojciech moc Ducha Świętego na chrzcie św., ok. roku 956, 
gdy urodził się w czeskich Libicach. Było to mniej więcej 10 lat 
przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Rodzice marzyli 
o tym, że chłopczyk został rycerzem, ale choroba pokrzyżowała 
ich plany. Kiedy malec ciężko zachorował, rodzice złożyli go na 
ołtarzu i ofiarowali Bogu. Gdy dziecko wyzdrowiało, wypadało, 
by przeznaczyć je do stanu duchownego. Oddali więc chłopca 
pod opiekę arcybiskupa Magdeburga Adalberta. Młodzieniec 
obrał sobie na bierzmowaniu imię tegoż pasterza i to imię przy-
lgnęło do jego osoby i pod tym imieniem wszedł do historii. Po 
szkole magdeburskiej Wojciech powrócił do Pragi. Tu znalazł 
się w otoczeniu biskupa Dytmara. Był świadkiem jego trudnej 
śmierci. Mając 26 lat, został jego następcą na stolicy biskupiej 
w Pradze. Przystąpił z zapałem do podniesienia poziomu życia 
religijnego i moralnego swoich diecezjan. Stawiał ludziom ra-
dykalne wymagania. Sam podjął bardzo ascetyczny, ubogi styl 
życia. Podobno spał na podłodze, rozdawał majątek, modlił się 
po nocach. Mimo to nie znalazł zrozumienia u duchowieństwa 
i ludu. Pod pretekstem podróży do Rzymu, w przekonaniu, że 
przegrał biskupstwo, opuścił diecezję. W Rzymie na Awentynie 
przybrał habit benedyktyński. W klasztorze jakby zapomniał 
o swoim pochodzeniu i o biskupstwie, spełniał prozaiczne 
czynności. O nieobecnego na stolicy biskupiej w Pradze upo-
mniał się metropolita Moguncji Willigis. Wojciech powrócił 
do Pragi na stolicę biskupią. Kierował diecezją trzy lata, gdzie 
popadł w nowe konflikty i po raz drugi zdezerterował ze stoli-
cy biskupiej i udał się do Rzymu. Wkrótce potem zniszczono 
jego rodzinne Libice i zamordowano mu braci. W ten sposób 
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zamknęła się jego droga powrotna do Czech. W Rzymie nawią-
zał kontakt z cesarzem Ottonem III i za jego namową udał się 
z misją ewangelizacyjną do pogańskich Prus. Podobno Bolesław 
Chrobry chciał zatrzymać go na swoim dworze. Ten jednak 
odmówił i udał się na ewangelizację. W głoszeniu Ewangelii 
stawiał radykalne wymagania, jak poprzednio w Pradze. Tutaj 
poległ z rąk Prusów 23 kwietnia 997 r. Tak skończyła się ziem-
ska, doczesna historia Wojciecha. Szybko jednak zaczęła się 
historia pośmiertna. Bóg chciał, by pojawiły się owoce, jakich 
nikt się nie spodziewał po pozornie przegranym życiu i pozornie 
bezużytecznej śmierci. Bolesław Chrobry wykupił ciało Wojcie-
cha z rąk Prusów i złożył je w Gnieźnie, w kościele na Wzgó-
rzu Lecha. W dwa lata po śmierci Wojciech został ogłoszony 
świętym. Stało się do podstawą do utworzenia w tysięcznym 
roku pierwszej polskiej archidiecezji i metropolii w Gnieźnie. 
Pierwszym propagatorem jego kultu na arenie europejskiej stał 
się cesarz Otton III. Polacy od początku uważali Wojciecha za 
swego patrona.

Moi drodzy, przypomniany w zarysie życiorys św. Wojciecha 
wskazuje, że od chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania i sa-
kramentu święceń całe, życie działał w mocy Ducha Świętego 
i czuł się świadkiem Chrystusa. Możemy powiedzieć, że bardzo 
dokładnie wypełnił słowa Pana Jezusa, powiedziane do pierw-
szych uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Wypełniły się 
także na nim dziś czytane słowa św. Pawła Apostoła do Filipian: 
„Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, 
w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, Wam bowiem 
z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, 
ale i dla Niego cierpieć” (Flp 1,27-29).

2. Budowniczowie kościoła materialnego i żywego 
w Świdnicy jako świadkowie Chrystusa

Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w świątyni, w naszej 
katedrze, która ma za patronów św. Stanisława, biskupa i mę-
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czennika i św. Wacława, męczennika. Obydwaj byli w czasach 
średniowiecza odważnymi świadkami Chrystusa, pełnymi łaski 
i mocy Ducha Świętego. Moi drodzy, gdy patrzymy na bryłę 
architektoniczną naszej katedry, gdy oglądamy jej wnętrze, 
budzi się w nas wielki podziw dla projektantów i wykonawców 
tego wspaniałego dzieła. Gdy będziemy dzisiaj słuchać wykła-
dów mówiących o osobach duchownych i świeckich, którzy tu 
budowali Kościół żywy, żywą wspólnotę parafialną, uświado-
mimy sobie, że na nich też wypełniły się słowa Pana Jezusa 
z dzisiejszego fragmentu Dziejów Apostolskich i z dzisiejszej 
Ewangelii. To, co dziś oglądamy w tej katedrze, to, co będziemy 
słyszeć podczas dzisiejszej sesji, dotyczy ludzi napełnionych 
mocą Ducha Świętego, którzy jako ludzie wiary byli świadkami 
Chrystusa tutaj przed nami w tej świątyni, w tej parafii, w tym 
mieście. Chcemy przybliżyć sobie to ich świadectwo, ich po-
stawę wiary i respektu dla Bożych przykazań, byśmy nabrali 
nowej energii do przedłużania tego dziedzictwa wiary, byśmy 
Bożym prawem i zasadami Ewangelii kształtowali nasze życie 
osobiste, rodzinne i społeczne.

3. Nasze zadania jako świadków Chrystusa

Moi drodzy, wracamy dziś do postaci św. Wojciecha, 
wracamy do naszych poprzedników w wierze, którzy na prze-
strzeni historii w mocy Ducha Świętego składali świadectwo 
o Chrystusie; wracamy po to, aby sobie uświadomić, że takie 
piękne dziedzictwo nam przekazali, dziedzictwo wiary, które 
jest zawarte w tej katedrze i w historii ich chrześcijańskiego 
życia. Wracamy po to do historii, abyśmy, to co dobre przedłu-
żali, kontynuowali. Przyjmijmy jako do nas skierowane słowa 
apostoła: „Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii 
Chrystusowej, nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, Wam 
bowiem z łaski dane jest to od Chrystusa nie tylko w Niego 
wierzyć, ale i dla niego cierpieć” (Flp 1,27-29). Moi drodzy, nie 
ulegajmy poprawności politycznej, poprawności medialnej, pa-
nującej opinii publicznej. Nasi bohaterowie wiary z przeszłości: 
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św. Wojciech, św. Stanisław, św. Wacław i inni mężowie wiary 
wiedzieli dobrze, że najważniejsze jest to, aby się podobać Bogu 
a nie ludziom, ze czasem chcąc być wiernym Bogu i chcąc się 
Jemu podobać, trzeba iść pod prąd.

Zakończenie

Módlmy się w tej Mszy św. o błogosławieństwo Boże 
w naszej sesji, módlmy się, abyśmy jak najlepiej przedłużali 
świadectwo o Chrystusie w naszym pokoleniu. Amen

Pokorna wierność modlitwie wsparta 
wstawiennictwem Maryi

Tuszyn (parafia Kiełczyn), 25 kwietnia 2017 r.
Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii 
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. Pokora drogą do przyjęcia łaski

Obecną homilię oprzemy o I czytanie. Najpierw przypomni-
my sobie, jakie ważne wskazania przypomniał nam św. Piotr 
Apostoł, którego fragment Listu dzisiaj czytamy w święto św. 
Marka Apostoła. Już wam powiedziałem, że Marek towarzyszył 
Piotrowi, słuchał jego nauczania i potem spisał to nauczanie 
w Ewangelię. Na początku było takie wezwanie: „przyobleczcie 
się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym 
daje łaskę”. Tu jest podkreślenie, jak ważna jest pokora. Jak 
ludzie są pokorni, to się z nimi łatwiej żyje, np. w małżeństwie, 
gdy małżonkowie mają w sobie pokorę, to jest mniej kłótni, to 
jest zgoda, a jeśli pokory nie ma, to często są poróżnienia, bo 
człowiek, który nie ma pokory uważa, że wszystko najlepiej wie, 
wszystko najlepiej potrafi i denerwuje się, jak drugi człowiek 
go nie słucha i ma inne zdanie.
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Zobaczmy, jak Jezus się bardzo upokorzył w czasie swojej 
Męki Krzyżowej, dał się pojmać, skrępować, osądzić, przyjął 
wyrok śmierci na siebie i dał się przybić do krzyża. Miał w so-
bie Bożą moc, ale z tej mocy Bożej nie skorzystał, poddał się 
ludziom, którzy go powiesili na Krzyżu. To był znak wielkiej 
pokory, jaką Jezus miał w sobie i przez Apostoła Piotra dzisiaj 
nas wzywa do pokory, byśmy w postawie pokory żyli w rodzi-
nach naszych i żebyśmy w postawie pokory budowali jedność 
w naszych domach. Zawsze ten jest większy człowiek, który 
pierwszy wyciąga rękę do zgody, który nie odpowiada od razu 
na coś, co mu się nie podoba, który potrafi zamilczeć, żeby 
nie rozpoczynać kłótni. Więc powtórzmy: „przyobleczcie się 
w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś 
daje łaskę”. Zobaczmy, jak zostali upokorzeni pyszałkowie, 
wielcy przywódcy narodów, tyrani, marnie pokończyli ci, którzy 
mordowali innych, którzy chcieli być władcami świata. Znamy 
takich przywódców tyranów, ideologów, którym się wydawało, 
że do nich należy władza nad światem i wszyscy oni skończyli 
marnie. „Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym 
daje łaskę.” Dlatego dbajmy w naszych rodzinach, sąsiedztwach 
o taką postawę pokory. Od każdego człowieka możemy się wiele 
nauczyć, bądźmy dalecy od postawy, że ja najlepiej wszystko 
wiem i potrafię. Jeszcze jedną rzecz rozważmy: „upokorzcie się 
więc przed mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej 
chwili”. Bóg daje wywyższenie. Pamiętamy, jak atakowano 
prymasa Wyszyńskiego, był przez 3 lata w odosobnieniu, był 
szkalowany, ale potem przyszedł czas rehabilitacji. Dzisiaj go 
wspominamy jako wielkiego męża narodu, wielkiego Syna 
Kościoła i Ojczyzny. Właśnie Bóg sprawia, że pokorni są potem 
wywyższeni.

2. Wiara potwierdzona powierzeniem się Bogu przez 
modlitwę

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu 
zależy na was.” To jest ważne wskazanie dla nas chrześcijan, 



125

byśmy wszystkie sprawy trudne przerzucali na Boga i mówili: 
„Panie Boże, przecież Ty kierujesz światem, Ty mnie stworzy-
łeś, dzięki Tobie żyję i istnieję. Dlatego te wszystkie troski, które 
na mnie spadają przerzucam na Ciebie, wkładam w Twoje Boże 
dłonie, bo wierzę, że Tobie zależy na mnie, że Ty mnie kochasz”. 
Takie przerzucanie trosk na Boga w przeświadczeniu, że Bóg 
nas kocha i że Mu zależy na nas dokonuje się w modlitwie. 
Jeśli ktoś się modli, to niejako przerzuca troski swego życia 
na Boga i w ręce Boże składa swoje życie i czuje się w tych 
rękach Bożych bezpieczny.

Takie też znaczenie ma modlitwa różańcowa, którą prak-
tykujecie, o którą Matka Boża prosiła w Fatimie sto lat temu. 
Matka Boża za każdym razem zjawiała się z różańcem w ręku 
i zawsze dzieci prosiła o to, żeby ludzie modlili się na różańcu. 
Podczas ostatniego zjawienia, 13 października 1917 r., przedsta-
wiła się dzieciom jako Matka Boża Różańcowa. Skoro Matka 
Boża ma takie życzenie, to jest bardzo ważne, żebyśmy chętnie 
modlili się na różańcu i wierzyli w moc różańca. Modlitwa ta 
ma wielką moc, mimo że jest prosta, zwyczajna, jest bardzo 
dobrą modlitwą dla wszystkich i na każdy czas. Wy, przez swoją 
modlitwę przerzucacie troski tego świata na Matkę Bożą, przez 
naszą modlitwę, my wkładamy w ręce Boga nasze życie, życie 
Kościoła, życie Ojczyzny, życie narodu, życie naszych bliskich. 
Wierzmy w to bardzo mocno, że to się dokonuje w naszej mo-
dlitwie różańcowej. My nawet o tym nie myślimy, ale kto się 
modli, to powierza wszystko Bogu, to odpowiada na te słowa: 
„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zale-
ży na was”. I jeśli to sobie uświadomimy, to trzeba powiedzieć, 
że ludzie modlący się są bardzo ważni. Nie tylko ci są ważni, 
którzy codziennie się pojawiają na ekranach telewizorów czy 
w mediach, prezydenci, przywódcy narodów, politycy. Losy 
świata nie zależą jedynie od przywódców narodów, ale od lu-
dzi, którzy się modlą. My gdy się modlimy, to mamy wpływ na 
dzieje świata i w tym sensie ludzie modlący się mogą zmieniać 
świat na lepsze, mogą też chronić świat przed jakąś katastrofą. 
Nie ci, którzy podpisują układy, bo układ dzisiaj jest podpisany, 
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a jutro złamany, ale ci, którzy się modlą, zmieniają świat na 
lepsze i bronią świat przed nieszczęściem.

Dlatego do was matki i ojcowie różańcowi to słowo kieruję, 
żebyście byli pewni, jak ważną rolę pełnicie w Kościele, gdy 
się modlicie na różańcu, gdy trwacie w różach różańcowych. 
Pilnujcie tego. Jan Paweł II tak często o to prosił i sam miał 
różaniec w ręku na okrągło. Modlił się w przerwach pomiędzy 
spotkaniami, audiencjami. Znam pewnego pana, który pomagał 
w parafii jako kościelny i miał za sobą ciekawą przeszłość. Prze-
szedł z frontem II wojny światowej ze Wschodu spod Lenino 
aż do Berlina. Powiedział, że dzięki różańcowi przeszedł przez 
wojnę i wrócił do domu z kolegą, który też otrzymał od żony 
różaniec, gdy go zmobilizowali i wzięli do wojska. Mówił, że 
on z kolegą mieli nogawki posiekane, podziurawione od poci-
sków, a w ogóle nie byli ranni. Ale różaniec mieli w ręku cały 
czas, bo ich matki i żony prosiły, żeby się modlili o przetrwanie. 
I przetrwali, wrócili obydwaj. O. Tadeusz Rydzyk wydał książ-
kę: „Zwycięstwo przychodzi przez różaniec”, tam są wspaniałe 
świadectwa, przykłady wskazujące, jak wielką moc ma modli-
twa różańcowa, przepiękne, poruszające historie opisujące, jak 
Maryja przychodziła z pomocą w trudnych sytuacjach. Mówię 
to po to, żeby was ugruntować w modlitwie różańcowej i by 
was zachęcić do różańca. Sam staram się codziennie cały ró-
żaniec odmawiać, na szafce nocnej mam różaniec, który mam 
od czasów seminarium.

Zakończenie

Moi drodzy, „wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, 
gdyż Jemu zależy na was”. Bogu zależy na Tobie, na Twojej 
rodzinie. Każdego dnia składaj w Jego ręce swoje życie i jako 
dziecko Maryi mów szczerze: „święta Maryj, o Matko Boża, 
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej”. 
To co będzie po śmierci, to zostanie na zawsze, dlatego tak jest 
ważne, byśmy otrzymali szczęśliwą wieczność. Gdy Matkę 
Bożą prosimy, żeby się modliła z nami teraz i w godzinę naszej 
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śmierci, to Ona o tym będzie pamiętać i uprosi u Boga to, co 
będzie dla nas najlepsze. Dlatego, kończąc tę homilię poranną, 
chcę podziękować wam za waszą modlitwę codzienną i chcę 
was zachęcić, byście pomnażali szeregi róż różańcowych, 
byście trwali na modlitwie i przez to zmieniali wasze rodziny, 
Kościół i cały świat na lepszy. Amen.

Nieograniczone horyzonty ewangelizacji
Kiełczyn, 25 kwietnia 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii  
z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

1. Św. Marek i jego Ewangelia z posłaniem na cały świat

O godzinie dziewiątej dzisiaj głosiłem homilię w Tuszynie, 
w tamtejszym kościele i oparłem ją na I czytaniu, na fragmencie 
listu św. Piotra Apostoła. Obecną homilię oprzemy na dzisiej-
szej Ewangelii, czyli na słowach Jezusa. Myślę, że z tych słów 
Ewangelii dzisiejszej, której wysłuchaliśmy, najważniejsze 
są słowa następujące: „Jezus, ukazawszy się jedenastu, rzekł 
do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Takie słowa wypowiedział 
Jezus do swoich uczniów, ale też wyjaśnił, że to posłanie, to 
głoszenie Ewangelii będzie aktualne, gdy otrzymają pomoc 
z niebios w postaci darów Ducha Świętego. Dlatego im nie 
kazał się rozchodzić z miasta, z Jeruzalem, ale oczekiwać na 
Ducha Świętego Pocieszyciela. I wiemy, że to zesłanie Ducha 
Świętego nastąpiło pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu. 
Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu Jezus się ukazał po 
raz ostatni, był wtedy po raz ostatni widziany, odszedł do nieba 
i 10 dni później wypełnił obietnicę złożoną apostołom i zesłał 
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Ducha Świętego. Duch Święty sprawił, że apostołowie, dotąd 
ciągle jeszcze wystraszeni, niepewni, nabrali duchowej energii, 
dziś byśmy powiedzieli, otrzymali wiatr w żagle i wyruszyli na 
prace ewangelizacyjne.

Wśród tych apostołów był dzisiejszy patron, św. Marek. On 
nie był apostołem, który należał do dwunastki, ale był pomoc-
nikiem apostołów. Najpierw towarzyszył św. Pawłowi w jego 
podróżach misyjnych, a potem spotkał Piotra, którego Jezus 
uczynił głową Kościoła i właśnie jemu pomagał, słuchał jego 
kazań i tak potem napisał Ewangelię. To jest spisana kateche-
za, inaczej mówiąc, kazania św. Piotra. Tak to bibliści dzisiaj 
przyjmują, że św. Marek Ewangelista spisał w swojej Ewangelii 
katechezy, które wygłaszał św. Piotr po zesłaniu Ducha Święte-
go w Jerozolimie. W ten sposób wypełniał to polecenie Jezusa, 
które zapisał w swojej Ewangelii, bo dzisiejszy tekst z Ewan-
gelii jest z zapisu św. Marka. Jeszcze raz go odczytam: „idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ten 
nakaz Jezusa był najpierw skierowany do pierwszych uczniów 
Jezusa i jest skierowany do wszystkich uczniów Chrystuso-
wych, do wszystkich chrześcijan wszystkich czasów. Ten nakaz 
obejmuje także nas i my jako ludzie ochrzczeni, bierzmowani 
mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

2. Dary Ducha Świętego w dziele ewangelizacji

Dzisiaj do tych głoszących mają dołączyć młodzi, nowa 
grupa młodych chrześcijan, która jest ochrzczona, już byli 
u I Komunii Świętej, już wielokrotnie przystępowali do sakra-
mentu pokuty, a dzisiaj otrzymają mocny zastrzyk, otrzymają 
dary Ducha Świętego. Zostały one tu pięknie wypisane: dar mą-
drości, dar rozumu, dar umiejętności, dar rady, dar męstwa, dar 
pobożności i dar bojaźni Bożej. Siedem darów Ducha Świętego, 
żeby podjąć dzieło ewangelizacji, żeby pójść do świata i głosić 
ewangelię wszystkim, to trzeba być wyposażonym w te dary. 
Jeżeli tego nie mamy, to nie jesteśmy zdolni do ewangelizacji. 
Apostołowie też przed zesłaniem Ducha Świętego, mimo że 
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z Jezusem Zmartwychwstałym rozmawiali, że z Nim się spoty-
kali, że z Nim posiłki spożywali, to jednak nie mieli tej energii, 
nie było w nich tej determinacji do dzielenia się nauką Jezusa. 
A gdy Duch Święty zstąpił, wtedy oni nabrali wigoru i żadna 
siła ich już nie zatrzymała. Wiemy, że Piotr i Jan stosunkowo 
szybko byli zatrzymani przez starszyznę żydowską w Jerozo-
limie, która im zakazała głoszenia prawdy o Chrystusie. Piotr 
im wtedy powiedział, że trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli 
ludzi i że nie mogą nie mówić o tym, co słyszeli i co widzieli. 
Taka była odważna odpowiedź apostoła. Dzisiaj pytam – czy 
nas stać na to, żebyśmy takie słowa powtórzyli? Czy jesteśmy 
w stanie powiedzieć – „trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli 
ludzi, ja nie mogę nie mówić tego, co słyszałem i czego do-
świadczyłem, co przeżywam z Bogiem”. To jest ewangelizacja, 
to jest to głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Droga młodzieży, dzisiaj dołączacie do nas starszych, ja tu 
głoszę Ewangelię, ale wszyscy są zobowiązani do głoszenia 
Ewangelii, wasi rodzice, bliscy, wszyscy, którzy są ochrzczeni 
i bierzmowani. Jeżeli tego nie czynią, to są kiepskimi chrze-
ścijanami, w ogóle nie są chrześcijanami z prawdziwego zda-
rzenia, tylko z nazwy. Tylko jest etykietka, a nie ma tego, co 
powinno być. Zatem wszyscy jesteśmy misjonarzami, mamy 
głosić Ewangelię.

3. Głoszenie Ewangelii słowem i przykładem

Są dwie formy głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, 
gdy mamy wzmocnienie ze strony Ducha Świętego. Głosimy 
Ewangelię słowem i przykładem życia. To musi iść w parze. Nie 
można tylko na samym słowie poprzestać i też nie można na 
samych uczynkach poprzestać, bo nie będą wiedzieli ludzie o co 
chodzi, trzeba łączyć słowo i czyny. Trzeba objaśniać słowo, 
a czyny mają być egzemplifikacją słów, mają je potwierdzać. 
Pytanie do was młodych – czy rozmawiacie o Bogu? Gdy 
jesteście w towarzystwie, czy pojawia się wątek religijny, czy 
potraficie odważnie powiedzieć, Kim jest dla was Chrystus, 
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co was z Nim łączy? Jak tego nie ma, to nie ma ewangeli-
zacji.” Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu.” Ewangelia to jest Dobra Nowina o zbawieniu, 
że Bóg nam przysłał swojego Syna, że Słowo stało się Ciałem 
i zamieszkało wśród nas, że Jezus został osądzony i przybity do 
krzyża, dobrowolnie przyjął tę śmierć. Był Bogiem i mógł się 
wyzwolić, obronić przed napastnikami, ale dobrowolnie przyjął 
wyrok śmierci i wziął na Krzyż wszystkie nasze grzechy. My 
nie mamy mocy, żeby grzech nasz zniszczyć, taką moc ma Bóg 
i Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, nasze grzechy znisz-
czył na drzewie krzyża. Jeżeli przyjmujemy Boże przebaczenie, 
Boże miłosierdzie, pamiętajmy, że Jezus dokonał zniszczenia 
tych grzechów na drzewie krzyża, gdy za nas umierał. To jest 
Ewangelia, Dobra Nowina, że Jezus z miłości do nas umarł za 
nas i że zmartwychwstał, że nas obdarzył nowym życiem, że 
nam zesłał Ducha Świętego, byśmy żyli jako przyjaciele Boga, 
żebyśmy kroczyli drogą przykazań Bożych, żebyśmy zachowali 
to najważniejsze przykazanie miłości: „miłujcie się wzajemnie, 
jak Ja was umiłowałem”. To jest Ewangelia. Czy ten wątek 
Ewangelii, te prawdy, które przed chwilą przypomniałem, 
się pojawiają w naszych rozmowach, w naszym obcowaniu 
z drugimi? Myślę, że tutaj mamy sobie wiele do zarzucenia, 
ja także, każdy z nas wie, że mógł więcej zrobić niż zrobił. To 
jest ta forma słowna, bardzo ważna. Pomyślcie, czy w waszych 
rodzinach te tematy się pojawiają, czy jest np. komentarz do 
czytań mszalnych niedzielnych, czy słuchacie Radia Maryja? 
Niektórzy się śmieją z tego co tam mówią, a niektórzy bez Radia 
Maryja nie mogą żyć, tam znajdują dla siebie wszystko, co jest 
potrzebne i są wdzięczni, że takie Radio jest, zwłaszcza ludzie 
starsi, chorzy. Moja mama, gdy jeszcze żyła, to cały porządek 
dnia był regulowany programem Radia Maryja. Już czekała kie-
dy będzie Koronka, kiedy będzie Różaniec, wiedziała o której 
godzinie. Dlaczego z tego nie korzystamy? A jesteście z parafii 
maryjnej, z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, pomyślcie 
czy czegoś nie trzeba zmienić, polepszyć w naszym życiu dla 
naszego dobra. A zatem rozmowy, głoszenie Ewangelii poprzez 
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mówienie i poprzez przykład. Co z tego, że ktoś mówi, że jest 
wierzący, a w niedzielę nie idzie do Kościoła, dla niego to jest 
obojętne, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Czy coś trzeba pomóc 
komuś, jest jakaś sprawa społeczna, która wymaga zaangażo-
wania, a ktoś mówi, mnie to nie obchodzi, są inni od tego. Coś 
robimy, jakieś dzieło tworzymy, trzeba się dołączyć, a ktoś 
powie, a co to mnie obchodzi, to nie dla mnie, beze mnie sobie 
poradzą. Jaki to jest przykład? To jest antyewangelia, jeżeli taką 
postawę prezentujemy.

Drodzy bracia i siostry, jeśli chcemy być chrześcijanami, to 
musimy być chrześcijanami konsekwentnymi, takimi z praw-
dziwego zdarzenia. Oczywiście aniołami się nie staniemy, ale 
w taki dzień jak dzisiejszy, my starsi mamy sobie przypomnieć 
do czego jesteśmy zobowiązani przez bierzmowanie, a wy, 
którzy przyjmujecie bierzmowanie, żebyście wiedzieli, co was 
czeka. Niektórzy myślą, że to jest zakończenie katechizacji 
i przystępują do bierzmowania, bo to się może kiedyś przydać. 
To za mało. Przystępuję do bierzmowania, bo chcę być ewan-
gelizatorem, chcę głosić Ewangelię słowem i czynem wszel-
kiemu stworzeniu, a sam jestem za słaby. Mój duch, mój zapał 
jest ograniczony, potrzebuje Bożego wsparcia, by podjąć takie 
dzieło. Tak czynili pierwsi uczniowie, tak czynił św. Marek, 
dzisiejszy patron, że był otwarty na Ducha Świętego i dzięki 
temu mógł pomagać apostołom głosić Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu.

4. Maryja Patronką ewangelizujących

Kończąc tę refleksję, chciałbym wszystkich poprosić 
o wsparcie duchowe dla naszej młodzieży, byście się zaan-
gażowali w głoszenie Ewangelii. Kończę takim przykładem. 
Dzisiaj, gdy się przygotowywałem do kazań, to miałem w ręku 
„Nasz Dziennik”, gazetę wartą lektury. Tam opisują słynny 
cud w Oziornoje w Kazachstanie. W niedzielę widziałem się 
z arcybiskupem Tomaszem, który jest Polakiem i jest w Ka-
zachstanie ordynariuszem. W 1936 r. był tam pusty step i tam 
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Stalin przepędził Polaków z Ukrainy, na pusty step, gdzie mieli 
mieszkać i żyć. Nie było niczego. Najpierw postarali się o na-
mioty, potem lepianki. Dzisiaj tam żyje około 340 osób. Podczas 
wojny były ciężkie zimy, zawisła groźba śmierci głodowej nad 
tymi Polakami, którzy tam już mieszkali 5 lat. W 1941 r., gdy 
się zaczęła wojna niemiecko – radziecka, była ciężka zima, ale 
w marcu nagle nadeszło ciepło. Ludzie pamiętają 25 marzec, 
Zwiastowanie Pańskie, stopił się śnieg w ciągu 2 dni i utworzy-
ło się jezioro długie na ponad 5 km, 5 m głębokie. W jeziorze 
pojawiły się ryby. Nigdy wcześniej w pobliskich jeziorach ryb 
nie było. To był cud, bo Polacy dzięki tym rybom przeżyli, 
uniknęli śmierci głodowej, bo im wszystko zabierano na front 
dla wojska. Dzięki tym rybom, które nie wiadomo skąd się 
pojawiły, uratowali swoje życie. To jest cud, o którym się tam 
głośno mówi.

Po to na zakończenie to powiedziałem, żebyśmy wiedzieli, 
że jak jesteśmy przy Bogu, jak przyjaźnimy się z Matką Naj-
świętszą, to jest wszystko do wygrania. Matka Boża nigdy o nas 
nie zapomni. Dlatego, droga młodzieży, przyjmując Ducha 
Świętego, dzisiaj też polećcie się Matce Bożej, żebyście byli 
maryjnymi ludźmi do końca i głosili Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Amen.

Od Ewangelii do życia
Piotrówek (parafia Słupice), 26 kwietnia 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji parafii 
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

1. Chrystus i Jego dzieło treścią Dobrej Nowin.

Ewangelię Jezusa nazywamy Dobrą Nowiną, a Dobra No-
wina to jest to, co cieszy, co jest dobrą wiadomością. Słuchając 
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dzisiejszej Ewangelii, mamy świadomość, że rzeczywiście, to 
co Ewangelia ogłasza, to jest dla nas dobrą nowiną. Co jest tą 
dobrą nowiną dzisiaj? „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne.” To jest ta Dobra Nowina, że Bóg nas 
tak pokochał, że na świat, który stworzył i który Nim pogardził, 
przysłał swojego Syna, żeby ten świat odrodzić, odbudować, 
naprawić. Ludzie go zepsuli, a zaczęli psuć już w raju, gdy się 
Bogu sprzeniewierzyli. Bóg posłał Syna swojego, który stał 
się człowiekiem, narodził się w bardzo ubogich warunkach. 
Potem, gdy nastała pełnia czasów, Jezus podjął nauczanie, 
czynił cuda, potem dał się ująć, zniewolić, osądzić i przybić do 
krzyża. Wszystko dla nas, żeby nas zmienić w lepszych ludzi, 
by nas wyzwolić z grzechu. To wszystko jest wyrazem miłości 
Boga: „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne”. Bardzo ważne są te końcowe słowa, które mówią, 
że winniśmy wierzyć w Niego, wtedy nie zginiemy i będziemy 
mieć życie wieczne.

Jeszcze jedno zdanie jest ważną częścią Dobrej Nowiny: 
„albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony”. Je-
zus przyszedł nie po to, żeby nas potępić, ale żeby nas zbawić. 
Przypomnijmy sobie, jak przyprowadzono jawnogrzesznicę, 
którą chciano ukamienować. Jezus najpierw ją zapytał, czy nikt 
jej nie potępił i powiedział, że i On jej nie potępia. Więc nie 
potępił tej osoby grzesznej, ale dał jej zadanie: „idź i odtąd już 
nie grzesz”. Jakże to nas cieszy, że Chrystus nas nie potępia, 
nawet gdy się zapomnimy i grzeszymy. Przecież są różni ludzie, 
którzy potrafią też bluźnić, którzy Boga nienawidzą i niszczą 
znaki obecności Bożej na ziemi, niszczą krzyże, wyśmiewają 
się ze znaków świętych. Jezus potępia grzech, ale nigdy nie 
potępia człowieka. To jest dla nas Dobrą Nowiną, że Jezus nie 
przyszedł po to, żeby nas potępić, ale po to, żeby nas zbawić, 
żeby nas wyratować z niewoli grzechu, oczyścić nas i by później 
otworzyć nam bramę do nieba.
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2. Nasza odpowiedź na miłość Bożą

Dlatego chciejmy na tę miłość Jezusa, na te Jego łagodne, 
miłujące podejście do nas, odpowiadać naszą przyjaźnią do 
Boga, zachowaniem Jego przykazań, uczestniczeniem we 
Mszy Świętej niedzielnej, codzienną modlitwą. Podziwiam te 
palmy, które tu stoją. To jest też znak waszej wiary, że takie 
piękne palmy przygotowaliście, a palma oznacza oddawanie 
Bogu chwały. Gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to był pal-
mami witany, gałązki rzucano Mu pod nogi i wołano: „hosanna 
Synowi Dawidowemu.” Niech te palmy będą znakiem waszej 
miłości do Boga, żeby za tym znakiem poszła wasza posta-
wa jako ludzi modlących się, żyjących dobrze w rodzinach, 
kochających Boga i przez to wydeptujących sobie drogę do 
świętości. Amen.

Przez przyjęcie mocy Ducha Świętego 
do skutecznego świadectwa wiary

Słupice, 26 kwietnia 2017 r.
Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii  

z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Michała Archanioła

1. Moc sakramentalna i ewangelizacyjna Kościoła

Przystępujemy do homilii mszalnej, która ma nas przygo-
tować do sakramentu bierzmowania. Nie wiem, czy zauważy-
liście, czy zastanawialiście się nad tym, że większość sakra-
mentów świętych Kościół udziela w Okresie Wielkanocnym. 
Zauważmy, że w okresie wielkanocnym są zawsze w parafiach 
uroczystości I Komunii Świętej i Pierwszej Spowiedzi. Także 
często sakrament bierzmowania młodzież przyjmuje w Okresie 
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Wielkanocnym, po Świętach Pańskiego Zmartwychwstania. 
Również sakrament kapłaństwa, nazywany sakramentem 
święceń, udzielany jest zwykle z końcem maja. Dzieje się tak, 
gdyż sakramenty święte, które wymieniłem, Jezus ustanowił 
w czasie, kiedy cierpiał za nas mękę, poniósł śmierć i zmar-
twychwstał. W Wielki Czwartek na pożegnaniu z uczniami 
podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił sakrament Euchary-
stii i sakrament kapłaństwa. Potem, po zmartwychwstaniu, 
Jezus ustanowił sakrament pokuty i sakrament bierzmowania. 
W czasie spotkania z apostołami powiedział: „weźmijcie Ducha 
Świętego!”

Dnia pięćdziesiątego po zmartwychwstaniu miało miejsce 
zesłanie Ducha Świętego, pierwsze wielkie bierzmowanie 
w Kościele. Ducha Świętego najpierw otrzymali apostołowie.

Słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu takie słowa: „kiedy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii aż po krańce 
ziemi”. To Jezus zapowiedział podczas posiłku z uczniami. 
Apostołowie przyjęli tę obietnicę i się doczekali. Pięćdzie-
siątego dnia po zmartwychwstaniu, gdy byli w Wieczerniku, 
Duch Święty na nich zstąpił i przemienił ich w nowych ludzi, 
ludzi odważnych, którzy wyruszyli z Wieczernika, by przypo-
minać ludziom naukę Jezusa i by komentować Jego śmierć, 
Jego zmartwychwstanie i głosić, że była to śmierć zbawcza, na 
odpuszczenie grzechów, które ludzie popełnili i że Jezus zmar-
twychwstał, zapowiadając nasze przyszłe zmartwychwstanie. 
To głosili apostołowie po otrzymaniu Ducha Świętego.

2. Niezbędna moc Ducha Świętego w życiu 
dojrzałego chrześcijanina

Moi drodzy, dzisiaj w waszej świątyni pod wezwaniem 
św. Michała Archanioła, jest nasz Wieczernik i nastąpi za chwilę 
zesłanie Ducha Świętego na młodzież tu zebraną i przygoto-
waną do przyjęcia tego sakramentu. Sakrament bierzmowania 
przyjmujemy tylko raz w życiu, dlatego jest ważny i ten sakra-
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ment wyciska niezatartą pieczęć w naszej duszy i nas wyposaża 
w moc i światło Ducha Świętego, żebyśmy dobrze myśleli, 
mówili i czynili, byśmy byli naśladowcami Jezusa. A żeby tak 
mogło być, to jest nam potrzebne światło i moc Ducha Świę-
tego. Bez pomocy Bożej, bez pomocy Ducha Świętego, nie 
możemy być ludźmi, którzy wyznają prawdę i potrafią zdobyć 
się na czynienie dobra, potrafią miłować, przebaczać. Jezus sam 
powiedział: „beze Mnie nic uczynić nie możecie”. Św. Paweł 
powiedział: „bez pomocy Ducha Świętego nie można powie-
dzieć, że Panem jest Jezus”, czyli nie można uznać Chrystusa 
za Boga i człowieka. Jest nam potrzebny Duch Święty, żebyśmy 
wierzyli, mogli się modlić.

Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy wiedzieli, co się 
dzieje w nas, kiedy przyjmujemy sakrament bierzmowania. 
Dzisiaj to młodzież musi usłyszeć, a starsi, już bierzmowani, 
powinni sobie przypomnieć, do czego zostali zobowiązani 
i czy z tych zobowiązań się wywiązują. Jezus powiedział: 
„będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi”. Pytanie 
do starszych – czy czujemy się świadkami Jezusa? Czy Jezus 
może powiedzieć o każdym z nas, że jesteśmy Jego świadkami? 
Czy my też możemy uznać, że faktycznie jesteśmy świadkami 
Jezusa w dzisiejszym świecie? Młodzież, która dzisiaj otrzyma 
moc Ducha Świętego, przyjmuje to zobowiązanie, że będzie 
świadczyć, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, że nie 
ma innego Zbawiciela i że Jego Ewangelia jest najważniejsza, 
jest najlepszą receptą na życie na tej ziemi. Zobaczcie, co myśli 
świat. Świat jest pogrążony w ciemnościach. Jezus powiedział, 
że Światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali 
ciemność. Te ciemności ciągle wracają i zakrywają ludzkość. 
Źle się przez to na świecie dzieje, są wojny, zamachy terrory-
styczne, zabija się ludzi, okłamuje, znieważa, lekceważy. To 
co nam Bóg zlecił do przestrzegania, ma służyć dobru czło-
wieka. Jeśli ciemność okrywa świat, to jest nam wszystkim na 
tym świecie źle i dlatego trzeba wracać do wytycznych, które 
nam Jezus zostawił, byśmy kształtowali życie według zasady 
miłości, prawdy Bożej.
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3. Odpowiedzialni za zbawienie siebie i innych

Dlatego dzisiaj wspieramy młodzież naszą modlitwą, żeby 
światło i moc Ducha Świętego, którą za chwilę przyjmą, kształ-
towała ich serca i umysły, by mogli dzielić się swoją wiarą i mi-
łością do Boga z drugimi. Wtedy jesteśmy świadkami Jezusa, 
kiedy świadczymy wobec innych, że warto wierzyć, słuchać 
Jezusa, zachowywać przykazania. Zobaczcie, ilu jest ludzi, 
którzy o tym w ogóle nie myślą i tego nie czynią. Jezus na nas 
liczy, On chce być znany w świecie dzisiejszym przez nas i chce 
być kochany przez nas. Chce być obecny w życiu osobistym 
i publicznym za naszą sprawą. W tym nam pomaga zsyłając 
nam Ducha Świętego, na którego winniśmy być otwarci. Droga 
młodzieży, przyjmijcie dzisiaj moc i światło Ducha Świętego 
i czujcie się całe życie świadkami Jezusa, którzy głoszą Jego 
Ewangelię i promują Boże wartości. Pierwszą zasadą jest przy-
kazanie miłości, największe przykazanie, żebyśmy miłowali 
tak, jak Jezus sam nas umiłował. Będziemy się modlić, żeby 
obdarzenie was darami Ducha Świętego było mocne, żebyście 
rzeczywiście czuli się całe życie świadkami Jezusa i byście za 
Nim szli przez całe życie. Nie dajmy się okraść z wiary, z mo-
dlitwy, żebyście dzięki mocy Ducha Świętego byli dobrymi 
ludźmi i przez życie przeszli godnie, jak ludzie, którzy wierzą 
w Boga i Go kochają. Amen.
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Dlaczego sakrament bierzmowania?
Oleszna (parafia Słupice), 26 kwietnia 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji pasterskiej  
z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Świadomość skutków dzieła Chrystusa

Stawiamy dzisiaj pytanie – dlaczego przyjmujemy sakrament 
bierzmowania? Żeby na to ważne pytanie odpowiedzieć, musi-
my wrócić do dzisiejszych tekstów biblijnych. Najpierw tekst 
Ewangelii. Jezus nam powiada, że „tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne”. Żeby to przyjąć za prawdę, 
w to uwierzyć, trzeba mieć światło Ducha Świętego. Dlatego 
jest potrzebne bierzmowanie, żebyśmy uwierzyli w Jezusa, że 
On po to przyszedł na świat, żebyśmy nie zginęli, nie przepadli 
na wieki, ale mieli życie wieczne. Abyśmy uwierzyli, że Jezus 
nie przyszedł do nas na świat, żeby nas potępić, ale żeby nas 
zbawić. By to uznać i zaakceptować, w to uwierzyć i tym się 
cieszyć, to trzeba mieć pomoc Bożą, a tą Bożą pomocą są dary 
Ducha Świętego, byśmy mogli postępować według ducha, a nie 
według ciała.

2. Zmagania z potrójną pożądliwością

Św. Paweł, dzisiaj w II czytaniu powiedział: „postępujcie 
według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała”. Ciało więc do 
czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego, niż ciało. 
Jest w nas dramat, który toczy się w naszym wnętrzu, walka 
zła i dobra, to jest walka ducha z ciałem. Życie wg ciała to jest 
życie egoistyczne, życie, które jest nastawione tylko na wartości 
przyziemne, zmysłowe, materialne. U św. Jana Ewangelisty są 
wymienione trzy pożądliwości: pożądliwość ciała, pożądliwość 
oczu i pycha żywota.
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Pożądliwość ciała najczęściej rozumiemy jako nieupo-
rządkowany popęd seksualny. Wiemy, że wielu młodych 
ludzi, także dorosłych, nie może sobie dać rady z popędem, 
a w człowieku popęd musi się znajdować pod kierownictwem 
rozumu. Nie jesteśmy zwierzętami, ale jesteśmy istotami ro-
zumnymi. Karol Wojtyła nazywał to zdolnością do panowania 
sobie samemu, trzeba być panem siebie samego, umieć sobą 
kierować. Czasem łatwiej jest kierować innymi, doradzać im, 
a najtrudniej jest kierować sobą i być panem samego siebie. 
Jeżeli jestem panem samego siebie, to potrafię odmówić sobie 
używek, powiedzieć „nie” dla tego co jest złe. Jeżeli ktoś mnie 
namawia do grzechu nieczystego, to mówię „nie”, bo Chrystus 
powiedział: „nie cudzołóż”. Nie wolno mi bez sakramentu 
małżeństwa podejmować działań seksualnych. Tak jak ja bez 
święceń kapłańskich nie mógłbym Mszy Świętej odprawiać, 
spowiadać. Kto nie ma sakramentu małżeństwa, to też nie ma 
prawa do korzystania z praw małżeńskich, taka jest nauka Ko-
ścioła. Kto ma w  sobie Ducha Świętego, to rozumie to i według 
tego postępuje.

Pożądliwość oczu to jest pazerność na dobra materialne, na 
pieniądze, żeby wszystko było dla mnie. Spójrzcie, jaka jest 
wielka wojna o stanowiska, o pieniądze, żeby jak najwięcej dla 
siebie zagarnąć; to jest pożądliwość, to jest życie według ciała. 
Św. Paweł powiada: „postępujcie według ducha, a nie według 
pożądania ciała”.

W sektorze cielesnym jest jeszcze pożądliwość, która się 
nazywa pycha żywota. To jest pragnienie władzy, znaczenia, 
sławy. Wszystko się robi, by być zauważanym, sławnym, me-
dialnym, żeby być obiektem zachwytu i podziwu. To jest też 
postawa rzędu niższego, którą można nazwać postawą życia 
wedle pożądania ciała, a nie według ducha. Jeśli to sobie uświa-
domimy, to lepiej wiemy, po co jest sakrament bierzmowania. 
Jest on po to, byśmy byli mocniejsi, potrafili żyć według naszego 
ducha, a nie według pożądliwości cielesnej. Bez pomocy Ducha 
Świętego jest to niemożliwe.
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3. Oddziaływanie Ducha Świętego na sferę 
poznawczą i wolę

Duch Święty do nas przychodzi, żeby naszego ducha 
wzmocnić, żeby ten duch nasz lepiej wiedział, gdzie jest praw-
da, wiedział kogo słuchać, kto mówi prawdę, kto kłamie, by 
mieć dobre poglądy na życie, wiedzieć po co żyję, dlaczego 
ludzie umierają, dlaczego cierpią. Obdarzony światłem Ducha 
Świętego rozumiesz różne trudne sytuacje. Czasem, gdy ktoś 
ulegnie wypadkowi, zachoruje na ciężką chorobą, umiera młoda 
mama i zostawia swoje dzieci, to pytamy – dlaczego, gdzie 
jest Bóg i Jego miłość? Posiadając Ducha Świętego łatwiej to 
zrozumiesz, na najtrudniejsze pytania sobie odpowiesz. Duch 
Święty udziela nam daru mądrości, rozumu. Sprawia, że rozu-
miemy lepiej bieg życia, wydarzeń, potrafimy być mądrymi 
w każdej sytuacji życiowej. Duch Święty wzmacnia naszą sferę 
poznawczą i nas prowadzi do odkrywania prawdy, odkrywania 
sensu wydarzeń, sensu życia. Duch Święty wzmacnia także 
naszą wolę, bo wola jest częścią naszego ducha. Wola to in-
strument, to władza, którą wybieramy, podejmujemy decyzje 
moralne. Wybieramy dobro albo zło. Korzystając z darów 
Ducha Świętego, masz więcej siły, żeby wybrać to, co dobre. 
Jesteś mężny bo jednym z darów Ducha Świętego jest męstwo, 
potrafisz zdecydowanie mówić „nie” dla tego co złe, a „tak” 
dla tego, co dobre.

Tak oto odpowiadamy na pytanie, po co jest sakrament 
bierzmowania? My starsi, już bierzmowani, mamy okazję dzi-
siaj do refleksji, czy żyjemy według ciała, czy według ducha. 
Jeśli żyjemy według, ciała to znaczy, że kiepsko jest ze mną 
w relacji z Duchem Świętym, że nie korzystam z tej mocy 
Ducha Świętego, która jest mi dawana, że jestem zamknięty. 
Śpiewaliśmy dzisiaj słowa: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię”. Papież te słowa wypowiedział kiedyś w Polsce podczas 
pielgrzymki, żeby Polska się zmieniła, żeby skończył się komu-
nizm, bezbożność. I nastąpiła zmiana. Oczywiście nie wszystko 
się zmieniło na lepsze, bo diabeł nie wyjechał na urlop, dzisiaj 
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też działa i powoduje wielkie spustoszenie. Są ludzie, którzy idą 
za nim, żyją według ciała. Ale są także ludzie, którzy mają moc 
od Boga, od Ducha Świętego, żeby się diabłu przeciwstawić.

Zakończenie

Dlatego, droga młodzieży, dzisiaj jest ważny dzień dla 
was, otrzymujecie dary Ducha Świętego i nabywacie prawa do 
zwracania się ciągle o pomoc do Ducha Świętego. Przypomnę 
epizod z życia św. Jana Pawła II. Jako mały Karol po śmierci 
mamy miał kłopoty różne i ojciec to zauważył. Otworzył jego 
książeczkę, znalazł modlitwę do Ducha Świętego i powiedział: 
„Karolu, za mało się modlisz do Ducha Świętego”. Pokazał mu 
modlitwę i chłopak przyjął uwagę swego ojca i tę modlitwę 
podobno odmawiał przez całe życie. Kardynał Dziwisz wspo-
minał, że widział, jak papież modli się tą modlitwą codziennie. 
I wiemy jaki był rezultat. Papież był podziwiany za mądrość, za 
modlitwę, za swoją świętość. Zyskał tylu sympatyków w Ko-
ściele i poza Kościołem. I to, co się z nim działo, co z niego 
promieniowało, wyrastało z modlitwy, z otwarcia się na Ducha 
Świętego. Dlatego, droga młodzieży, będziemy się modlić, 
żebyście od dzisiaj byli złączeni z Duchem Świętym, byście 
mogli żyć wedle wskazań ducha, a nie według niskich popę-
dów. Jak będziecie napełnieni Duchem Świętym, to będziecie 
żyć rozumnie, mądrze, mężnie, pobożnie. Niech tak się stanie, 
o to się będziemy modlić. Amen.
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Odwaga wiary chrześcijan zmienia świat
Dziećmorowice, 27 kwietnia 2017 r.

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

1. Dzieje Apostolskie zapisem świadectwa wiary 
młodego Kościoła

W Okresie Wielkanocnym w ramach I czytania słuchamy 
znajdujących się w Księdze Dziejów Apostolskich opowiadań 
o młodym Kościele. Jest to jedna z siedemdziesięciu dwóch 
ksiąg Pisma Świętego. Jest to jakby historia pierwszego Ko-
ścioła, który się narodził w Wieczerniku w czasie zesłania 
Ducha Świętego czyli Kościoła Apostolskiego. Jest to historia 
Kościoła natchniona, dlatego wchodzi w zakres Pisma Święte-
go. Słyszeliśmy z dzisiejszego fragmentu, jak głosili Ewangelię 
apostołowie, którzy byli już po zesłaniu Ducha Świętego czyli 
już napełnieni Duchem Świętym. Byli odważni, bo otrzymali 
moc i światło Ducha Świętego do składania świadectwa o Chry-
stusie, do głoszenia tej Ewangelii, którą od Niego usłyszeli.

Przypomnijmy, że Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni 
ukazywał się apostołom. Nie ukazał się wszystkim ludziom np. 
Piłatowi, Herodowi czy Radzie Najwyższej, która miała nazwę 
Sanhedryn, tylko ukazał się niewiastom i apostołom zebranym 
razem. Tych wszystkich zjawień możemy naliczyć jedenaście 
od dnia Zmartwychwstania do dnia Wniebowstąpienia. W dzień 
zmartwychwstania Jezus ukazał się pięć razy, Marii Magdalenie 
jako pierwszej o poranku, niewiastom także, Piotrowi w ciągu 
dnia, po południu dwóm uczniom, którzy uciekali do Emaus, 
by się schronić przed Żydami i wieczorem uczniom w Wie-
czerniku. Potem dnia pięćdziesiątego nastąpiło zesłanie Ducha 
Świętego. Było to pierwsze wielkie bierzmowanie w Kościele. 
Kilka tysięcy w ten dzień przyjęło chrzest i stało się uczniami 
Chrystusa. Piotr wygłosił wspaniałe kazanie o Chrystusie i przy-
pomniał, że to Żydzi Go wydali na śmierć, Jezus przyjął wyrok 
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śmierci, upokorzył się, mógł się wybronić przed śmiercią, bo 
miał moc, czynił cuda, ale poddał się temu wyrokowi śmier-
ci, który został na Niego wydany. Przyjął w pokorze i umarł 
na drzewie krzyża. Piotr i inni Apostołowie tłumaczyli, że ta 
śmierć Jezusa to była śmierć za ludzi, żeby oni mieli grzechy 
odpuszczone. Bo tak to jest, że ludzie sami grzeszą, natomiast 
nie mają mocy, żeby uwolnić się od grzechów i win. Bóg sobie 
zarezerwował odpuszczanie grzechów i dokonuje się ono dzięki 
zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu. To tłumaczyli apostołowie 
w pierwszych kazaniach i odwoływali się do zmartwychwstania.

Dzisiaj słyszeliśmy, że zostali uczniowie zatrzymani w tym 
nauczaniu i wezwani przed Sanhedryn, żeby usłyszeć, że im 
nie wolno tego czynić, że Rada Najwyższa żydowska zakazuje 
nauczania o Jezusie. Piotr na to odpowiedział: „trzeba bardziej 
słuchać Boga aniżeli ludzi”. Ludzie kazali zaniechać nauczania, 
a więc dali zakaz mówienia o Jezusie, a Piotr miał polecenie od 
Jezusa: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody, idźcie i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ten nakaz pochodził od 
Boga, a zakaz nauczania pochodził od ludzi i dlatego Piotr 
zdecydowanie powiedział, że „trzeba bardziej słuchać Boga 
aniżeli ludzi”. Wiemy, że nastąpił konflikt. Potem były dalsze 
zatrzymania, dalsze uwięzienia i w końcu apostołowie zakoń-
czyli życie męczeńską śmiercią. Nie umierali z byle jakiego 
powodu, tylko za wierność wobec Jezusa i Jego Ewangelii, którą 
głosili. Przypomnieliśmy sobie, co działo się w Jerozolimie 
w najbliższym czasie po śmierci Jezusa, Jego zmartwychwstaniu 
i zesłaniu Ducha Świętego.

2. Bierzmowani uposażeni darami świadkami 
Ewangelii w świecie

Dzisiaj, gdy wy przyjmujecie bierzmowanie, to mamy sobie 
powiedzieć, że otrzymujecie takie samo zadanie, jakie otrzymali 
uczniowie od Jezusa: „idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu”. Sakrament bierzmowania przyjmujemy po to, 
żeby otrzymać energię duchową do odważnego przyznawania 
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się do Chrystusa, do bycia Jego świadkiem. Powtórzę modli-
twę: „prosimy Cię Boże, spełnij swoje obietnice i spraw, aby 
Duch Święty przybywając do nas, uczynił nas wobec świata 
świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa”. W tej 
modlitwie chodzi o was, bo wy dzisiaj otrzymujecie Ducha 
Świętego i jest prośba, by Duch Święty przybywając do nas, 
uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii Jezusa Chry-
stusa. To jest wasze zadanie.

Jesteśmy rozumni, dlatego musimy wiedzieć, po co jest 
bierzmowanie, że jest to przyjęcie misji bycia świadkiem Ewan-
gelii Jezusa. Jesteście w trudnym czasie dorastania, dojrzewania 
i potrzebujecie specjalnego wsparcia i to wsparcie otrzymacie 
za chwilę w darach Ducha Świętego. My wszyscy mamy na-
szego ducha ludzkiego, który jest ograniczony, słaby w sferze 
poznawczej, bo nie wszystko wiemy, nie wszystko rozumiemy, 
nie na wszystkim się znamy, tylko Bóg jest wszechwiedzący. 
Dlatego, byśmy rozumieli sens życia, potrafili dobrze zinter-
pretować wydarzenia, które się rozgrywają w świecie, jest nam 
potrzebna mądrość, jest nam potrzebna pomoc Ducha Świętego, 
żebyśmy wiedzieli, kto mówi prawdę, kto kłamie, byśmy mieli 
w głowie dobrze poukładane. Chodzi nie tylko o wiadomości 
szkolne, ale o mądrość życiową, żeby wiedzieć jak żyć, po co 
żyć. Jak się otworzysz na Ducha Świętego, to będziesz wiedział.

Duch Święty nie tylko nas umacnia w sektorze poznawczym, 
żebyśmy wiedzieli, rozumieli, ale także w sektorze wolityw-
nym, dążeniowym. Chodzi o zdolność do dobrych wyborów 
moralnych, bo człowiek musi każdego dnia wybierać i często 
ten wybór to mieści się między dobrem a złem. Jak masz Ducha 
Świętego, Jego moc, Jego dary, to umocniony zostaje twój duch 
w sferze poznawczej i wolitywnej, byś dobrze rozumiał życie 
i nie zniechęcał się, gdy natrafisz na przeszkody na drodze zdo-
bywania dobra. Kto ma dar męstwa, to potrafi powiedzieć „nie” 
dla używek, życia bez zasad, kto ma dar męstwa powie „tak” 
dla dobra, dla prawdy, dla miłości, dla uczciwości, dla sprawie-
dliwości. Taki jest sens obdarzenia was mocą Ducha Świętego. 
To nie jest magia, to nie jest bajka, ale rzeczywistość, której 
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nie możemy co prawda udowodnić metodami naukowymi, ale 
jest to rzeczywistość prawdziwa. Wiecie, że nauka jest czym 
innym od wiary, bo w wierze przyjmujemy coś nie dlatego, że 
rozumiemy, tylko dlatego, że kochamy.

Jezus powiedział: „kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne”. 
A życie wieczne przyjdzie. Za 100 lat nas tu nie będzie, może 
świat będzie istniał, będą inni ludzie, nas tu nie będzie. To nie 
jest straszenie, tylko przypomnienie, co się z nami stanie. Ale 
nie pójdziemy w nicość. Ludzie boją się umierać, bo im się 
wydaje, że śmierć jest końcem. Tak mówią ateiści, których 
nie brakuje dzisiaj w świecie. Europa stała się najbardziej 
pogańskim kontynentem i przyjdą wyznawcy islamu, bo nie 
może być pustki religijnej i włączą Europejczyków do swojej 
religii. Może być bardzo źle, bo islam jest religią agresywną. 
Ostatnio pewien jezuita, który w Kairze w Egipcie prowadził 
parafię katolicką, przed przyjazdem papieża do Egiptu napisał 
artykuł. W tym artykule scharakteryzował współczesny islam. 
Mówił, że to co Mahomet ogłosił najpierw w Mekce, to była 
wersja łagodna islamu, ale potem to poprawił, gdy uciekł do 
Medyny. Ta druga forma islamu jest bardzo nieciekawa, jest 
w niej nakaz zabijania niewiernych. Papież Benedykt mówił, 
że religia, która każe zabijać, nie może być prawdziwa i taka 
religia jest niedobra.

Zakończenie

Moi drodzy, kończymy to pouczenie. Będziemy się modlić, 
abyście godnie przyjęli dary Ducha Świętego, one są bardzo 
potrzebne. Rozwijacie się biologicznie, dojrzewacie, ale trzeba 
dojrzewać też duchowo, nie można się zatrzymać w rozwoju 
intelektualnym i moralnym na poziomie dziecka. Trzeba się 
rozwijać i do tego są potrzebne dary Ducha Świętego. Bierzcie 
moc i światło Ducha Świętego, od dzisiaj macie prawo się mo-
dlić każdego dnia o dary Ducha Świętego, by wam szło dobrze 
w szkole, byście byli lepsi wobec innych i by wam się Ewan-
gelia Jezusa podobała. Byście powiedzieli: dla mnie jest Jezus 
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najważniejszy i Ewangelia jest dla mnie najlepszą receptą na 
życie, Jezusa obieram za Przewodnika, za Mistrza mojego życia. 
Jeśli tak powiecie i będziecie słowem i życiem o tym świadczyć, 
to staniecie się świadkami Jezusa i potwierdzicie, że w sposób 
właściwy i godny przyjęliście sakrament bierzmowania. Amen.

Od adoracji do świadectwa życia
Głuszyca, 29 kwietnia 2017 r.

Msza św. z racji VI Krajowego Forum Parafii Adorujących 
Kościół pw. Chrystusa Króla

1. Integralna prawda o człowieku w kontekście 
Ewangelii o zbawieniu

Ułóżmy homilię w trzy wątki. Najpierw wątek antropolo-
giczno-teologiczny, związany z przesłaniem Bożego słowa, 
wątek drugi to wątek europejski, związany z patronką dnia dzi-
siejszego i wątek trzeci to wątek adoracyjno-modlitewny zwią-
zany z waszym szóstym krajowym forum parafii adorujących.

Urzeka nas ciągle to przeciwstawienie, te antynomie, które 
znajdujemy w pismach św. Jana Ewangelisty i w jego Ewangelii. 
W dzisiejszym fragmencie listu św. Jana też przeciwstawienia 
się znajdują: światłość i ciemność; światłość to Bóg, a ciemność 
to wszystko, co jest poza Bogiem, co Boga neguje; prawda 
i kłamstwo; Bóg i świat. Jest tych antynomii wiele i one tutaj 
w dzisiejszym fragmencie służą św. Janowi, żeby pokazać, przy-
pomnieć nam prawdę o człowieku. Jednym z wymiarów prawdy 
o człowieku jest to, że człowiek jest istotą grzeszną, popełnia 
grzech, dzisiaj bardzo zamazywany, nawet w Kościele i to ka-
tolickim. Św. Jan mówi, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, 
to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A dzisiaj 
się wmawia ludziom, że nie ma grzechu, a kto ma poczucie 
grzechu, to jest chory i trzeba go leczyć. Jeśli nie ma grzechu, 
to nie ma też winy. Jeżeli odrzucimy prawdę o grzechu, prawdę 
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o winie, która jest konsekwencją grzechu, to też odrzucimy 
prawdę o miłosierdziu Bożym. Prawda o miłosierdziu Bożym 
jest zestawiona z naszą ludzką kondycją jako istot grzesznych. 
„Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszuku-
jemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, 
Bóg jako wierny i sprawiedliwy, odpuści je nam i oczyści nas 
z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, 
czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki”. Zatem prawda 
w nas samych musi być integralna i w prawdziwej wizji czło-
wieka winniśmy dostrzec też to, co nazywamy grzechem, to że 
nie zdołaliśmy odpowiedzieć na Bożą miłość.

To jest dzisiaj bardzo ważny element antropologii teolo-
gicznej, byśmy na człowieka patrzyli w prawdzie integralnej, 
w prawdzie całościowej bo dzisiaj są redukcje tej prawdy. 
Św. Jan jeszcze nam przypomina o tym, że sytuacja człowieka, 
który potrafi swój zły czyn nazwać grzechem, nie jest bezna-
dziejna, bo jest rzecznik wobec Ojca. „Jeśli nawet ktoś zgrzeszy, 
mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko 
za nasze, lecz również za grzechy całego świata”. Cała teologia 
odkupienia w tym zdaniu się zawiera. To był temat nauczania 
apostołów, który w tym czasie paschalnym w ramach I czyta-
nia słyszeliśmy z Dziejów Apostolskich. Przysłuchujemy się 
kazaniom apostołów, które głosili pełni światła i mocy Ducha 
Świętego, gdy otrzymali niebieskie wsparcie. Mówiono o Je-
zusie Chrystusie, którego Żydzi ukrzyżowali, a który umarł za 
nasze grzechy. Trzeba było wyjaśnić sens tego zdarzenia, tej 
tragedii Krzyża, która potem przeobraziła się w zwycięstwo, 
bo Jezus nie zakończył misji swojej na Krzyżu. Gdyby tak się 
stało, to by nas tu nie było, nie byłoby chrześcijaństwa, Jezus 
byłby zapominany jak wiele innych osób, które nas uprze-
dziły w życiu ziemskim, a zmartwychwstanie uwierzytelniło 
to wszystko, co Jezus powiedział i czego dokonał. Więc to 
wskazywanie na zbawczy wymiar śmierci Jezusa na Krzyżu, 
mówi nam, że tam zostały zniszczone nasze grzechy, przybite 
miłością Jezusa do krzyża i unicestwione. Dlatego, gdy idziemy 
dzisiaj do Jezusa, to nie tylko z dobrymi uczynkami, żeby się 
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pochwalić, ale z grzechami, żeby Mu oddać nasze grzechy by 
je zniszczył, wymazał. I tak Jezus czyni, jeśli idziemy z żalem, 
idziemy w prawdzie do Niego, by przyjąć od Niego dar zba-
wienia. A ten dar jest powszechny: „nie tylko za nasze grzechy, 
lecz również za grzechy całego świata”. Jezus jest Zbawcą 
powszechnym i jedynym każdego człowieka. Nam wmawiają, 
że jednych zbawia Budda, drugich Mahomet, trzecich Chrystus. 
Moi drodzy, prawda o rzeczywistości, o Bogu, o nas, to jest 
wielka wartość, o którą trzeba walczyć. Świat ciągle walczy, 
toczy się walka o prawdę o Bogu, o człowieku i świecie.

2. Europa wierna swoim korzeniom duchowym 
i kulturowym

Przechodzimy do drugiego wątku. Jest to wątek europejski, 
który dzisiaj podejmuję w związku z dzisiejszą patronką św. 
Katarzyną ze Sieny. Jesteśmy zaniepokojeni procesami, które 
się dzieją w Europie, nie chcemy, żeby Europa stała się islamska, 
tylko chcemy, żeby pozostała chrześcijańska, bo ją zbudowali 
chrześcijanie i to co piękne w kulturze europejskiej, wyrosło 
z gleby ewangelicznej. Zobaczcie jaka jest nagonka, żeby ludzie 
o tym nie wiedzieli. Niektórzy mówią, że jest wiele religii w Eu-
ropie, one nie mogą stać się fundamentem jedności europejskiej, 
a może się stać nim ateizm, bo ateizm jest jeden i wtedy w Eu-
ropie będzie zupełna bezbożność. To jest szatański podszept 
i musimy być bardzo czujni, żeby wiedzieć swoje i znać praw-
dę o Europie. Na spotkaniu przywódców unijnych w Rzymie 
w rocznicę Traktatów Rzymskich było spotkanie z papieżem. 
Papież jako Biskup Rzymu przypomniał to, co do niego należa-
ło, o korzeniach chrześcijańskiej Europy, o pierwszych ojcach 
UE, oni mieli wizję Europy ojczyzn, narodów i kultur i taką 
wizję zaakceptował św. Jan Paweł II, dlatego popierał nasze 
wstąpienie do Unii Europejskiej. My chcemy być w UE, ale 
nie w takiej, która nawraca nas na ateizm i która będzie miała 
w swoich założeniach budowę jedności europejskiej na bazie 
ateizmu. Mamy inne wartości, sprawdzone. Dlatego musimy 
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o tym mówić i wzajemnie się wspierać, żebyśmy te wartości, 
które były takie ważne, szczęściorodne i kulturotwórcze, pie-
lęgnowali, żeby Europa nie dała się okraść z wiary, z wartości 
ewangelicznych, z zasad, które nam przekazały poprzednie 
pokolenia. Dzisiaj, gdy wspominamy św. Katarzynę ze Sieny, 
chcemy o tym mówić i o to się modlić.

3. Niezwykła siła modlitwy

Wątek trzeci ma charakter adoracyjno-modlitewny. Jezus 
dzisiaj nas zaprasza: „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. To, że jesteśmy 
utrudzeni i obciążeni to jest prawda, jest to bardzo ważny rys 
prawdy o człowieku. Są utrudzenia, obciążenia fizyczne, zwią-
zane z naszym zdrowiem, są obciążenia psychiczne związane 
z naszymi zmartwieniami, które mamy na co dzień i są też 
obciążenia duchowe, nasze grzechy, nasze nieudane działania, 
nieudane przedsięwzięcia, nasze porażki. Ile jest tych przeróż-
nych obciążeń i utrudzeń. Jezus nas zna i wie, gdzie jesteśmy 
i w czym jesteśmy i otwiera dłonie, mówiąc: „przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, jestem dla wszystkich, przyszedłem nie po to, 
żeby was potępić, ale żeby was zbawić”. To jest zaproszenie 
do adoracji, do modlitwy, do przebywania z Jezusem. My, jako 
istoty duchowo-zmysłowe potrzebujemy też pewnych znaków 
widzialnych, słyszalnych. Inaczej się modlimy, gdy Jezus jest 
wystawiony w monstrancji, a inaczej jak tej monstrancji nie 
ma, inaczej się modlimy do Matki Bożej widząc Jej ikonę czy 
figurę, a inaczej jak niczego nie mamy w zasięgu naszych oczu. 
Jest to nam potrzebne. Nie modlimy się wprost do figury, czy 
obrazu, ale modlimy się do osoby, którą one przedstawiają. 
W przypadku Eucharystii jest tam sam Jezus, tylko obecny 
w znaku. Potrzebujemy tych świętych znaków, które nazywamy 
sakramentami, w których skryty jest Bóg. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, jak ważna jest modlitwa.

Zbliża się setna rocznica objawień fatimskich. Pierwsze 
spotkanie Maryi z pastuszkami fatimskimi odbyło się 13 maja 



150

1917 r. i zaczęło się od słów: „nie bójcie się”, a zakończyło 
wezwaniem: „odmawiajcie różaniec”. Maryja prosiła, by od-
mawiać różaniec, żeby nastał pokój, żeby się wojna skończyła. 
Modlitwa adoracyjna, trwanie przed Jezusem, jakie to ważne, to 
jest fundament naszej działalności kapłańskiej, małżeńskiej, za-
wodowej. Wielkość Jana Pawła II, którego tak podziwiał świat, 
wyrastała właśnie z codziennej modlitwy. Dlatego pilnujmy 
naszej obecności przed Jezusem Eucharystycznym. Módlmy 
się, żeby to dzieło się rozszerzało, bo modlitwy nigdy za dużo, 
adoracji nigdy za dużo. Złóżmy to dzieło, w które jesteśmy 
obecnie zaangażowani, na Pańskim ołtarzu, dołączmy je do 
ofiary Jezusa. Niech on nas napełni w czasie tej celebracji nową 
mocą Ducha Świętego, żebyśmy umocnieni duchowo mogli 
być Jego świadkami i mogli budować nowy świat, budować 
jutro naszego życia na wartościach, które Jezus Chrystus nam 
przyniósł i zostawił. Amen.

Odmieniające spotkanie 
ze Zmartwychwstałym Panem

Szczawno-Zdrój, 30 kwietnia 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Zmartwychwstanie Chrystusa wydarzeniem 
przełomowym w dziejach świata

Gdyby padło pytanie, jakie w dziejach świata było naj-
ważniejsze wydarzenie, myślę, że chrześcijanie, w tym także 
my, dalibyśmy odpowiedź, że najważniejszym wydarzeniem 
w dziejach świata było Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Nie było ważniejszego wydarzenia i bardziej doniosłego. Dzięki 
zmartwychwstaniu zaistniał Kościół. Gdyby Jezus nie zmar-
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twychwstał, byłby zapomniany tak jak tyle osób, które przez 
świat przeszły, odeszły do wieczności i po niektórych ślad zagi-
nął, albo pozostało jakieś nikłe wspomnienie. Natomiast dzieło 
Jezusa trwa i już 21 wieków istnieje i jest nadzieja, że będzie 
istnieć do końca świata, a ta nadzieja jest oparta na obietnicy 
Chrystusa, który powiedział: „bramy piekielne go nie przemo-
gą”. Wszystko to zaistniało dlatego, że Jezus zmartwychwstał 
i swoim zmartwychwstaniem uwierzytelnił to, co wcześniej 
powiedział i co uczynił. My teraz w tych dniach stajemy przed 
największą tajemnicą, największym wydarzeniem, jakie się 
rozegrało w dziejach świata, przed zmartwychwstaniem.

Dzisiaj jest III Niedziela Wielkanocna, jest nam ogłaszane 
słowo Boże, które opowiada o tych najważniejszych wyda-
rzeniach. Dwa tygodnie temu słowo Boże nas prowadziło do 
pustego grobu, który odkryły najpierw niewiasty, poinfor-
mowały uczniów i do grobu przyszedł Piotr z Janem. Zastali 
grób pusty, który jak mawiał św. Jan Paweł II, stał się niemym 
znakiem zmartwychwstania Chrystusa. Do dzisiaj jest nawie-
dzany, przybywają tam pielgrzymi z całego globu ziemskiego. 
Tydzień temu mieliśmy przypomniane dwie chrystofanie. To 
zjawienia Chrystusa, oprócz pustego grobu, są szczególnymi 
znakami, dowodami, że Jezus zmartwychwstał. Słyszeliśmy 
o spotkaniu z uczniami w pierwszy dzień tygodnia, czyli 
Dzień Zmartwychwstania wieczorem. Nie było tam Tomasza. 
Po tygodniu było drugie spotkanie, na którym już był Tomasz 
i uwierzył, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, mówiąc słowa: 
„Pan mój i Bóg mój”.

2. Przesłanie chrystofanii z Emaus

Dzisiaj, w kolejną niedzielę, słyszymy opowiadanie ewange-
liczne o zjawieniach Jezusa Zmartwychwstałego uczniom idą-
cym do Emaus. To spotkanie Jezusa miało miejsce w pierwszy 
dzień tygodnia, czyli w dzień zmartwychwstania. W tekstach 
biblijnych odnajdujemy informację o pięciokrotnym zjawieniu 
się Jezusa w dzień swojego chwalebnego zmartwychwstania. 
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Było to zjawienie się Marii Magdalenie i niewiastom przy gro-
bie, Piotrowi w ciągu dnia, po południu dwóm uczniom idącym 
do Emaus i wieczorem uczniom zamkniętym w Wieczerniku. 
Uczniowie do Emaus nie szli na spacer, przechadzkę, oni ucie-
kali bo w Jerozolimie panował strach, że schwytają wszystkich 
uczniów Jezusa i zrobią to, co z Mistrzem. Wprawdzie kobiety 
opowiadały, że zastały grób pusty i gruchnęła wiadomość, że 
Jezus zmartwychwstał, ale to było niepewne. Dlatego uczniowie 
udali się do Emaus, żeby się schować. W czasie drogi wydarzyło 
się coś pięknego, dołączył do nich Jezus, którego nie poznali 
i podjęli rozmowę. Uczniowie wyrazili żal, że spodziewali się, 
że Jezus wyzwoli z fizycznej niewoli naród izraelski i uczyni go 
znowu narodem wiodącym w ówczesnym świecie. Nic z tego, 
byli zawiedzeni. Jezus, jeszcze nie rozpoznany, tłumaczył to 
wszystko, co o Nim było napisane przez proroków i stwierdził, 
że Mesjasz musiał cierpieć, aby wejść do chwały. Potem było 
rozpoznanie przy łamaniu chleba w gospodzie. Jezus dał się 
poznać. Uczniowie wrócili do Jerozolimy i opowiedzieli, co 
ich spotkało w drodze. Tam już mówiono: „Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opo-
wiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu 
chleba.

Jezus przez to ukazanie się, przez dołączenie się do ucie-
kinierów, chciał również nam pokazać, że jest z nami jako 
zmartwychwstały, jest z nami w różnych sytuacjach życia, 
w różnych miejscach. My Go czasem nie rozpoznajemy, a On 
przychodzi czasem w drugim człowieku, który jest cierpiący. 
Kiedyś powie: „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich, 
mnieście uczynili. Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem cho-
ry, a odwiedziliście Mnie”. Utożsamia się z ludźmi i jest z nami 
na drodze naszego życia, my Go czasem nie rozpoznajemy. 
Jezus jest przez nas najbardziej rozpoznawany przy łamaniu 
chleba. To co się stało w tej drodze do Emaus i w tej gospodzie 
to był prototyp Mszy Świętej. W czasie drogi trwała Liturgia 
Słowa, a potem była Liturgia Eucharystyczna w gospodzie, 
przy łamaniu chleba.
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To wydarzenie wskazuje również na to, że Jezus koryguje 
nasze myślenie. My ciągle myślimy po ziemsku, po naszemu, 
a Bóg nas poprawia, jak Jezus poprawiał poglądy uciekinie-
rów, tłumaczył im i wyjaśniał. Dzisiaj też korygujemy nasze 
poglądy, które do Kościoła przynosimy. Jezus nam tłumaczy 
też, że przyszedł nie po to, żeby nam dać wolność polityczną, 
ale przyszedł, by nas obdarzyć wolnością moralną, wolnością 
od grzechu, od zła, od szatana. To jest wyzwolenie, które On 
powoduje. Jezus nie przyszedł, żeby nas uchronić od śmierci 
biologicznej. Musimy umrzeć, ale On nas uwalnia od śmierci 
wiecznej. Nie umrzemy, zmartwychwstaniemy – to jest dzieło 
Jezusa wobec nas. Jak słyszeliśmy, Jezus również nie przyszedł 
po to, żeby nas od cierpienia uwolnić. My prosimy tak często 
o uwolnienie od choroby, operacji, ale ostatecznie musimy 
umrzeć, a przed tym umieraniem jest zwykle cierpienie. Ale 
Jezus nam tłumaczy, że to jest droga do chwały. Czyż Mesjasz 
nie musiał cierpieć, aby wejść do swej chwały? – tak powiedział 
Jezus do tych zdziwionych, że Jezus taki pełen mocy dał się 
ująć, ukrzyżować i zniszczyć.

W tej chrystofanii jest jeszcze jedno wskazanie, że ci dwaj 
zawrócili, nie doszli do Emaus, wrócili do reszty uczniów. 
Nabrali odwagi, Jezus im wyjaśnił dlaczego cierpiał i zmar-
twychwstał, wrócili. Jest to dla nas wskazówka, że po każdym 
spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym we Mszy Świętej 
winniśmy i my wracać do naszych domów jako lepsi ludzie, 
po spotkaniu z Jezusem nie można być takim samym, jakim się 
było. Chodzi tu o naszą tożsamość duchową, o naszą relację 
z Jezusem, wierność zasadom chrześcijańskim.

3. Odwaga do świadectwa darem Ducha Świętego

Jeszcze wątek dla młodzieży związany z sakramentem bierz-
mowania. Droga młodzieży, pojawił się także dzisiaj św. Piotr 
w I czytaniu i to w dzień Pięćdziesiątnicy, ten, któremu się 
Jezus ukazał, bo powiedzieli: Pan rzeczywiście zmartwychwstał 
i ukazał się Szymonowi. Nie ma specjalnego opisu jak ukazanie 
się Szymonowi Piotrowi wyglądało, ale w liście do Koryntian 
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wymienia św. Paweł chrystofanię wobec Szymona Piotra. 
Szymon Piotr otrzymał wyróżnienie, dlatego gdy otrzymał 
Ducha Świętego dnia pięćdziesiątego po zmartwychwstaniu, 
to przeobraził się w nowego człowieka i wygłosił kazanie, 
pierwsze kazanie w swojej działalności apostolskiej. Mówił: 
„tego męża, który z woli i postanowienia i przewidzenia Bo-
żego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża 
i zabiliście”. Nie powiedział, że pluton egzekucyjny żołnierzy 
Go zabił, ale że wyście zabili. Chciał przez to powiedzieć, że 
Jezus umarł za wszystkich, za was, że wy swoimi grzechami też 
zabiliście Jezusa, ale On zmartwychwstał: „lecz Bóg wskrzesił 
Go zerwawszy więzy śmierci”. Zakończył kazanie słowami: 
„tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg i my wszyscy jesteśmy 
tego świadkami”.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj te słowa nas dotyczą – my 
jesteśmy świadkami zmartwychwstania. Przyjęliśmy to świa-
dectwo od poprzedniego pokolenia w Kościele, od naszych 
poprzedników w wierze. Ono jest przekazywane z pokolenia na 
pokolenie od tych pierwszych spotkań z Jezusem Zmartwych-
wstałym przez przyjaciół Jezusa. Dzisiaj do tych świadków 
dołączają nasi młodzi, którzy za chwilę otrzymają światło i moc 
Ducha Świętego, żeby byli zdolni do mówienia o tym światu, 
że Jezus żyje, że jest najważniejszy, że warto Go słuchać, że 
ma receptę na udane życie, na szczęście już tu na ziemi i to 
szczęście pełne w niebie, za którym tęsknimy w naszym ludz-
kim życiu. Ta tęsknota nigdy nie zostanie zaspokojona, bo to 
co tu zdobędziemy, to nigdy nie jest w stanie zaspokoić tego 
pragnienia, które się kryje w nas. Dopiero w niebie będzie czas, 
kiedy to zaspokojenie nastąpi.

Droga młodzieży, jest jedno bierzmowanie w życiu. Dary 
Ducha Świętego mogą w nas wygasnąć, możemy o nich zapo-
mnieć i nimi nie operować. Dlatego trzeba będzie przychodzić 
na spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, żeby Jezus nam 
dodawał Ducha Świętego, byśmy byli mądrzy, rozumni. Zo-
baczcie, ile jest dzisiaj nierozumności w dzisiejszym świecie, 
w tym co mówią media. Dlatego otrzymacie dar męstwa, żeby 
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umieć powiedzieć „nie”, by mieć odwagę bronić prawdy, by 
mieć odwagę upomnieć się o prawdę. Trzeba mieć dar od Boga, 
żeby nie być tchórzem, gdy przychodzi potrzeba wyznania 
wiary. Dlatego będziemy się modlić, żebyście stali się świad-
kami Jezusa Zmartwychwstałego, byście się dali przeobrazić 
w nowych ludzi i żebyście to przesłanie dzisiejszej Ewangelii 
wzięli sobie do serca. Będziemy prosić, by wasze spotkanie 
z Jezusem Zmartwychwstałym, które będziecie praktykować 
przez udział w niedzielnych Eucharystiach, was ciągle utrzy-
mywały w młodości duchowej, w radości, w młodości wiary, 
żeby obfitowała ona w miłość. Zobaczcie, jak miłość przekwita, 
a wiara nasza, nadzieja nasza i miłość powinny być nieustannie 
w stadium kwitnienia. Jest to możliwe, jeżeli będziecie blisko 
Ducha Świętego, tak jak był Jan Paweł II. On przez całe życie 
pamiętał o upomnieniu i wskazówce swojego taty po śmierci 
mamy: „Karolu, za mało się modlisz do Ducha Świętego”. 
Wskazał na modlitwę, którą winien odmawiać i papież tę mo-
dlitwę codziennie odmawiał. Dlatego był taki, jaki był, pełen 
Ducha Świętego. I wy bądźcie tacy, zawsze otwarci na Ducha 
Świętego, który będzie waszego ducha wzmacniał, byście mogli 
być świadkami Chrystusa. Amen.

Postawa wobec zjawień Chrystusa 
zmartwychwstałego i Matki Bożej

Bożków, 30 kwietnia 2017 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. św. Piotra i Pawła

1. Wielkanocne chrystofanie

Temat homilii, którą chcę wygłosić brzmi: „Zjawienia 
Chrystusa zmartwychwstałego i zjawienia Matki Bożej i nasza 
odpowiedź na te zjawienia”. Znajdą się w homilii trzy wątki.
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Dzisiaj w Ewangelii mamy przedstawioną kolejną chrysto-
fanię, czyli zjawienie się Chrystusa zmartwychwstałego. Jezus 
w dzień zmartwychwstania ukazał się pięć razy. Wczesnym 
rankiem ukazał się Marii Magdalenie, potem niewiastom, które 
otrzymały misję od Jezusa Zmartwychwstałego, żeby powia-
domić uczniów. Dalej, w ciągu dnia pokazał się Szymonowi. 
Dzisiaj jest o tym mowa: gdy ci dwaj wrócili do Jerozolimy, 
to usłyszeli słowa: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał 
się Szymonowi”. I oni również opowiedzieli, co ich spotkało 
w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Zatem było 
zjawienie się Szymonowi, który stał na czele Kolegium Apo-
stolskiego. Po południu było zjawienie opisane w Ewangelii, 
a potem wieczorem jeszcze było spotkanie Jezusa z uczniami 
w nieobecności Tomasza. To było pięć zjawień Jezusa w dzień 
zmartwychwstania. Zauważmy, że Jezus się nie wszystkim uka-
zywał. Nie ukazał się Piłatowi, nie ukazał się Herodowi, tym, 
którzy Go ukrzyżowali, przybili do krzyża. Nie ukazał się, nie 
powiedział: „jednak wygrałem, jednak żyję.” Ukazał się swoim 
przyjaciołom, tym, którzy Go kochali. Co więcej, w czasie tych 
zjawień Jezus prowadził dialog, rozmawiał, spożywał posiłki, 
wystarczająco przekonał, że żyje, dlatego Piotr, gdy kończył 
kazanie w dzień zesłania Ducha Świętego to powiedział: „my 
jesteśmy świadkami, myśmy Go widzieli i z Nim jedliśmy 
i piliśmy. Jesteśmy świadkami Jego zmartwychwstania”.

To zjawienie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, było 
takie piękne. Ci dwaj uczniowie nie wybrali się na niedzielny 
spacer, to nie były odwiedziny w rodzinnym Emaus, ale praw-
dopodobnie odchodzili ze strachem z Jerozolimy, bo byli prze-
konani, że oprawcy także zabiją wszystkich przyjaciół Jezusa. 
Prawdopodobnie taka była intencja wymarszu do Emaus, by 
tam się schronić. Jezus się dołączył, nie poznali Go. Rozmowa, 
piękna rozmowa, oni wyrażali swój żal, uważali ciągle, że Jezus 
ich oszukał, bo taki był mocny, takie wzniosłe nauki głosił, takie 
cuda czynił, a na końcu przegrał, dał się pochwycić, zniewolić, 
przybić do krzyża. A Jezus im tłumaczył, to wszystko było przez 
proroków przewidziane, zapowiedziane i trzeba było, żeby Me-
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sjasz cierpiał i wszedł do chwały swojej. Piotr potem, gdy był 
napełniony Duchem Świętym, powiedział: wyście Go zabili, 
rękoma oprawców zabiliście sprawiedliwego i tłumaczył, że 
to jest śmierć na odpuszczenie grzechów. Jezus sam tę śmierć 
przyjął i sam sobie wybrał ten czas, kiedy poszedł na śmierć, 
kiedy dał się zniewolić. Śmierć na odpuszczenie grzechów. 
Tych uczniów korygował w czasie tej drogi, bo oni sądzili, że 
Jezus przyniesie wolność polityczną, że stanie na czele narodu, 
że zrzuci jarzmo rzymskie i będzie Izrael wielką potęgą wśród 
ówczesnych narodów. Nic z tego. Tłumaczył, że nie przyszedł 
po to, by dać ludziom wolność polityczną, ale wolność duchową, 
moralną, przyszedł, żeby wyzwolić ich od grzechów, od zła, od 
szatana. Dalej, powiedział, że nie przyszedł, aby uwolnić ludzi 
od śmierci biologicznej, dlatego wszyscy musimy umrzeć, ale 
przyszedł uwolnić od śmierci wiecznej i swoim zmartwychwsta-
niem zapowiedział nasze zmartwychwstanie. Powiedział też, 
że nie przyszedł uwolnić ludzi od cierpienia, bo sam cierpiał 
rany, bo przez cierpienie trzeba iść do chwały, do blasku, do 
zmartwychwstania.

Potem rozpoznali Jezusa w gospodzie przy łamaniu chleba. 
Moi drodzy, można powiedzieć, że zjawienie się Jezusa Zmar-
twychwstałego, ta chrystofania, to był prototyp Eucharystii. 
W drodze było pouczenie, co mamy w czasie Liturgii Słowa, 
a potem poznali Go przy łamaniu chleba, czyli to był odpo-
wiednik Liturgii Eucharystycznej. Tyle wystarczy na temat 
pierwszego wątku.

2. Zjawienia się Matki Bożej

Przechodzimy do zjawienia się Matki Bożej. Maryja za 
swego ziemskiego życia nawiedzała ludzi. Była u św. Elżbiety, 
była na weselu w Kanie, była pod krzyżem i była też z młodym 
Kościołem w Wieczerniku, gdy Jezus kazał czekać na dary 
Ducha Świętego. Modliła się z młodym Kościołem. Była z nim 
od początku. Kościół Ją pokochał. Maryja zadomowiła się we 
wszystkich narodach chrześcijańskich jako Matka Zbawiciela, 
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jako Matka, którą Jezus podarował wszystkim, gdy wisiał na 
Krzyżu przed swoim skonaniem. Maryja daje też znaki obec-
ności, żeby przekazać, że jest.

Ludzie czasem zapominają, że Ona jest, że jest Matką Ko-
ścioła, Matką nas wszystkich, Matką, która nam nie umiera, 
dlatego potrzebne były różne Jej zjawienia. Najwięcej tych 
zjawień było w czasach nowożytnych. Pierwsze, uznane przez 
Kościół to objawienie w Guadalupe, 12 grudnia 1541 r. Została 
odkryta Ameryka, a tam było pogaństwo i Maryja pokazała się 
Indianinowi, ich człowiekowi, który już przyjął wiarę chrześci-
jańską. To się przyczyniło do tego, że kontynent amerykański 
szybko się schrystianizował. Do dzisiaj na miejscu objawień 
jest sanktuarium. Przybywa do niego najwięcej pielgrzymów na 
świecie. Jan Paweł II beatyfikował Juan Diego, tego Indianina, 
który z Matką Bożą kilkakrotnie rozmawiał.

Gdy wybuchła rewolucja francuska pod koniec XVIII w., 
gdy zaatakowano Kościół, gdy się wcześniej narodziła ma-
soneria, Maryja przychodzi by ludzi upomnieć, zachęcić, by 
ludzie wracali na drogę wskazaną przez Jej Syna. W XIX w., 
gdy zaistniał marksizm, gdy wszystkie filozofie były bezbożne, 
gdy ten wiatr bezbożnej rewolucji francuskiej dalej wiał, Matka 
Boża objawiła się 19 września w La Salette. 12 lat później były 
objawienia w Lourdes, gdzie Maryja objawiła się Bernadetcie 
Soubirous jako Niepokalane Poczęcie.

I wreszcie Fatima. Pozwólcie, że wam przedstawię pierwsze 
spotkanie z dziećmi, które miało miejsce 13 maja 1917 r. By 
nie uronić tych słów, które były obecne w ich dialogu, przy-
pomnijmy, że była to niedziela 13 maja 1917 r., trwała I wojna 
światowa, w Rosji szykowała się rewolucja bolszewicka, też 
z hasłami bezbożnymi. W takim czasie Maryja przychodzi 
do pastuszków. Nie wybiera sobie biskupów ani księży, ani 
uczonych, wybiera trójkę dzieci, które nawet nie umiały czytać 
i pisać. Przypomnijmy dialog. Maryja go zaczyna – „Nie bój-
cie się! Nic złego wam nie zrobię!”, Łucja pyta – „Skąd Pani 
jest?” – „Jestem z Nieba!” – pada odpowiedź. Łucja stawia 
odważnie następne pytanie: – „Czego Pani ode nas chce?”. 
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Maryja kieruje prośbę– „Przyszłam was prosić, abyście tu 
przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej 
godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę”. Dialog 
toczy się dalej. Łucja pyta: „Czy ja pójdę do nieba?” – „Tak!” 
– mówi Maryja – „A Hiacynta?” – dodaje Łucja – „Też!”, 
brzmi odpowiedź – „A Franciszek?” I tu Maryja daje dłuższą 
odpowiedź: – „Tak, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców”. 
Łucja dalej zeznaje, że w czasie tej rozmowy przypomniała 
sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły, a były jej 
koleżankami i uczyły się tkactwa u jej starszej siostry. Łucja 
więc pyta – „Czy Maria das Neves jest już w niebie?” Maryja 
odpowiada – „Tak, jest”. Łucja pyta dalej – „A Amelia?”. Maryja 
odpowiada – „Zostanie w czyśćcu aż do końca świata”. Dialog 
się przedłuża, Fatimska Pani pyta – „Czy chcecie ofiarować się 
Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle 
jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako 
prośba o nawrócenie grzeszników?” Łucja odpowiada za całą 
trójkę – „Tak, chcemy!”. Piękna Pani dodaje – „Będziecie 
więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszym 
pocieszeniem!.” Rozmowa kończy się słowami Maryi: – „Od-
mawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić  pokój dla świata 
i zakończenie wojny!”

Drodzy bracia i siostry, niech nam wystarczą w tej homi-
lii te słowa z pierwszego objawienia Maryi. Jak możemy je 
skomentować? Najpierw warto zauważyć, że treść tych słów 
wypowiedzianych przez Maryję jest bardzo ewangeliczna. 
Zgadza się na wskroś z nauką Jezusa, także z orędziem, które 
w drodze do Emaus Jezus wygłosił. Już w pierwszym spotkaniu 
zostało nakreślone orędzie Maryi, w którym są trzy wezwania 
znane z Ewangelii: wezwanie do nawrócenia, wezwanie do 
pokuty i wezwanie do modlitwy. Jeszcze raz trzeba powtórzyć, 
że te wezwania są rodem z Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, 
możemy odnaleźć w dialogu dzieci z Maryją coś ważnego 
dla naszej duchowości. Maryja zaczęła rozmowę od prośby: 
„przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolej-
nych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie”. W tych słowach 
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jest zawarta prośba do każdego z nas, byśmy chętnie do Niej 
przychodzili. Maryja jest dla nas, jest naszą wspólną Matką, 
ona przychodzi, by pouczyć, by przestrzec, by prosić, by po-
móc. Pytanie dla nas, czy my przychodzimy do Maryi, czy nas 
ciągnie do Jej domów, w których przyjmuje ludzi, czyli do Jej 
sanktuariów? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Zadziwia nas 
także 10-letnia Łucja gdy pyta: „czy ja pójdę do nieba”. Kto 
z nas dotąd w modlitwie postawił Bogu takie pytanie – „Panie, 
czy przyjmiesz mnie do siebie do nieba?” Kto z nas o to zapytał 
Maryję? Nie bójmy się stawiać takich pytań Bogu, Maryi, to jest 
bardzo ważne pytanie, pytanie o naszą ostateczną przyszłość. 
Stąd odejdziemy, co to jest te kilkadziesiąt lat w stosunku do 
wieku istnienia świata. Zwróćmy jednak uwagę na odpowiedź 
Maryi w sprawie przyjęcia do nieba Franciszka. Maryja, pytana 
przez Łucję czy Franciszek będzie też w niebie odpowiedziała: 
„Tak, ale będzie musiał jeszcze odmówić wiele różańców”. 
Z tej wypowiedzi możemy wyprowadzić wniosek, że droga 
do nieba prowadzi przez różaniec. I jeszcze jedno wskazanie 
z dialogu, Maryja zapytała dzieci czy są gotowe ofiarować się 
Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia? Gdy padła odpowiedź 
twierdząca, Maryja dodaje, że będą wiele cierpieć, ale „łaska 
Boża będzie waszą mocą i pocieszeniem”. To oznacza, że jak 
Bóg dopuszcza krzyż i ten krzyż podejmujemy, to daje też moc, 
daje siłę, żeby ten krzyż unieść. Krzyż jest zawsze ciosany na 
nasze możliwości, na nasze siły. Łaska Boża będzie waszą 
mocą i pocieszeniem.

3. Nasza odpowiedź na orędzie Matki Bożej

Przechodzimy do trzeciego wątku – jaka jest nasza od-
powiedź. Maryja będzie czekać na naszą odpowiedź, po to 
przychodzi, abyśmy odpowiedzieli, bo to orędzie fatimskie jest 
bardzo ważne i aktualne. Sprawa Fatimy nie jest zakończona. 
Chcemy przy Matce Bożej na nowo pokochać modlitwę różań-
cową. Jest zapis Łucji, że przy wszystkich sześciu zjawieniach 
Maryja powtarzała prośbę o odmawianie różańca, przyjęcie 
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cierpienia z rąk Bożych, ale „łaska Boża będzie z wami”. Nie 
ma innej drogi do chwały, do Wielkiej Niedzieli trzeba iść 
przez Wielki Piątek. Dlatego nie narzekajmy, gdy przychodzą 
ciemne doliny, Maryja nas wspomoże tak, jak wspomagała Syna 
swojego, gdy stała na Golgocie, nie zapomni. Przychodźmy do 
Niej, przychodźmy na rekolekcje, przychodźmy gdy Ona tutaj 
jest, nawiedzajmy sanktuaria maryjne, gdzie Ona w szczególny 
sposób jest obecna, by rozdawać ludziom swoje łaski, które 
wyprasza u Syna. Maryjo, Matko nasza, która patrzysz z nieba 
na nas przez tę figurę już omodloną przez tysiące ludzi na szlaku 
pielgrzymowania, popatrz w nasze serca i pomóż nam w tym 
trudnym czasie na nowo zawierzyć Bogu, na nowo miłować, 
na nowo Cię kochać. Amen.





Homilie majowe
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Pracę rąk naszych wspieraj, Panie Boże
Wałbrzych, 1 maja 2017 r.

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

Wprowadzenie do liturgii

Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i  Opieku na 
Pana Jezusa, czcimy w ciągu roku w liturgii dwukrotnie.  Pierwszy 
raz w Wielkim Poście, 19 marca. Jest to główna uroczystość po-
święcona temu Świętemu. Drugi raz oddajemy cześć św. Józefo-
wi 1 maja i spoglądamy na niego w ten dzień, jako na człowieka 
pracy, jako na robotnika. Oficjalnie święto św. Józefa Robotnika 
wprowadził papież Pius XII w roku 1955. Ewangelie wspo-
minają, że Jezus był uznawany za syna cieśli (por. Mt 13,55). 
Św. Józef utrzymywał Jezusa i Maryję z pracy swoich rąk.

Życie św. Rodziny upływało w ukryciu, w ciszy, w klimacie 
modlitwy i pracy. Józef dostąpił ogromnej łaski, że oprócz Maryi 
był najbliższym spośród ludzi Zbawcy świata. Był żywicielem, 
opiekunem i głową św. Rodziny. W dzisiejszy dzień modlimy 
się za ludzi pracy, do których i my należymy. Będziemy prosić, 
abyśmy przez dobrą pracę oddawali Bogu chwałę, wspomagali 
naszych bliźnich i gromadzili sobie skarby na życie wieczne.

II Homilia – Wstęp

Spoglądając na sylwetkę św. Józefa, w dzisiejszej homi-
lii rozważymy w kontekście dzisiejszych czytań biblijnych, 
zjawisko pracy. Spojrzymy na nie w aspekcie teologicznym, 
społecznym i duchowym.

1. Teologiczny wymiar pracy

a) Praca naśladowaniem Pana Boga

W opisie stworzenia świata i człowieka, zawartym w czy-
tanym dziś fragmencie Księgi Rodzaju, Pan Bóg jest przed-
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stawiony jako pracujący przy stworzeniu świata. Natchniony 
autor mówiąc o siódmym dniu stworzenia, napisał: „Wtedy 
pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, w tym 
bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwa-
rzając” (Rdz 2,3). Dzieło powoływania przez Boga świata do 
istnienia, autor biblijny nazwał pracą. Z racji, że czuwanie nad 
światem, czyli Opatrzność Boża nad światem, bywa nazywana 
„continua creatio”, „ustawicznie stwarzanie”, można zatem 
uznać, iż Bóg ciągle pracuje, kochając nas, nad nami czuwając. 
Także nasza miłość do Pana Boga i do bliźnich wyraża się przez 
pracę. Taką pracą są przede wszystkim uczynki miłości, które 
winniśmy spełniać.

b) Praca naszym powołaniem

Bóg pracujący nad światem powołał człowieka do pracy, 
powołał człowieka do współpracy z sobą jako Stwórcą. Rajski 
człowiek usłyszał od Boga: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 
1,28a). Praca jest więc naszym powołaniem. Przez pracę czy-
nimy sobie ziemię poddaną dla naszych celów, abyśmy mogli 
żyć na tej ziemi.

c) Praca oddawaniem Bogu chwały

Przez pracę winniśmy oddawać chwałę Panu Bogu. Wska-
zuje na to dzisiaj św. Paweł Apostoł w Liście do Kolosan: 
„Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla 
ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste 
jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu” (Kol 3,23-24). 
To bardzo ważne stwierdzenie, o którym winniśmy pamiętać, 
że ostatecznie każdą pracę winniśmy wykonywać na większą 
chwałę Pana Boga. Mówimy popularnie, że każda praca winna 
być spełniana na większą chwałę Boga i na pożytek ludzi”. 
Bóg nam także oznajmia, że to On nam ostatecznie przydzieli 
zapłatę, wynagrodzi naszą pracę w postaci życia wiecznego.
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2. Społeczny wymiar pracy

Każda praca jest zjawiskiem społecznym, ponieważ z owo-
ców naszej pracy może korzystać wielu ludzi. Wiele rodzajów 
prac wykonujemy z innymi, zwłaszcza pracę w zawodową 
w dużych przedsiębiorstwach.

Po grzechu pierworodnym praca dla człowieka bywa trudem, 
mozołem, a czasem i źródłem konfliktów. W dzisiejszym świe-
cie ciągle ujawniają się przeróżne problemy związane z pracą. 
Jednym z nich jest brak pracy, czyli bezrobocie. Wiemy, że 
człowiek bezrobotny czuje się niepotrzebny, sfrustrowany, traci 
czasem poczucie własnej godności i szacunek domowników, 
którzy niekiedy utratę pracy przypisują jego nieudolności 
i braku inicjatywy. Problem bezrobocia jest dzisiaj głównym 
problemem wielu państw i rządów, ale wszyscy winniśmy 
pomagać przezwyciężać bezrobocie, szukając sposobów przy-
chodzenia z pomocą ludziom bezrobotnym. Jeżeli brak pracy 
jest złem, podobnie i złem jest także nadmiar pracy. Często 
jest on wynikiem zbyt małego wynagrodzenia, wielością osób 
na utrzymaniu. Przepracowanie zabija często życie rodzinne, 
utrudnia nam być bardziej ludźmi. Ileż małżeństw staje się 
„martwych” z powodu odwiecznego bożka, jakim jest pogoń 
za pieniądzem, za zyskiem. Ludziom takim trzeba by przypo-
mnieć papieskie pouczenie, że praca jest dla człowieka, a nie 
człowiek dla pracy. Jeszcze innym problemem w skali społecz-
nej, związanym z pracą jest sprawa godnych, bezpiecznych 
warunków pracy i jej sprawiedliwego wynagradzania. Ważna 
sprawą jest także problem wzajemnych relacji i postaw między 
pracodawcami i pracownikami. Wymagana jest tu wzajemna 
uczciwość i zrozumienie.

3. Duchowy wymiar pracy

Patrząc na św. Józefa, zauważamy, że łączył on pracę z mo-
dlitwą. Każda praca powinna przybierać kształt modlitwy, winna 
być przeplatana modlitwą. Widzieliśmy to u papieża, św. Jana 



168

Pawła II. Każda praca winna być wykonywana z miłością i jak 
najlepiej. Tylko taka praca może się stawać źródłem naszego 
uświęcenia.

W roku 1988 zmarł we Wrocławiu znany filozof, teolog 
i wybitny kaznodzieja, ks. Julian Michalec (1918-1988). W ka-
zaniu „Kapłan i laikat na wspólnej drodze życia” powiedział: 
„...o każdym czasie i na każdym kroku wszystko wykonać 
dobrze. Dobrze przygotować się do lekcji w szkole, do pracy 
w biurze projektów, do wygłoszenia kazania. Dbać o czystość 
mieszkania”. Autor tych słów żył w zgodzie z tym, co mówił. 
Wszystko, co robił – robił dokładnie. Pedantycznie dbał o przy-
bory do pisania, o swoją fryzurę, o czystość kościoła i salek 
katechetycznych, w których posługiwał, o czystość swojego 
mieszkania. Przygotowywał wspaniałe kazania i wykłady. 
Był słowny, punktualny, obowiązkowy, uczynny, taktowny, 
dyskretny. I tego swoim przykładem starał się uczyć innych 
(ks. prof. Julian Michalec „Niedziela Przemyska” z 16 VII 
2006 r., s. VI).

Jak spełniasz swoją pracę? Czy twoja praca jest źródłem 
twego uświęcenia? Czy przez pracę oddajesz chwałę Bogu? 
Czy pamiętasz, że z twojej pracy korzystają inni, że cokolwiek 
robisz, robisz to dla jakiegoś człowieka? Pomyśl, jakim jesteś 
żywicielem i opiekunem twojej rodziny, jakim jesteś pracow-
nikiem w twoim miejscu pracy? Pamiętaj, że przez swoją pracę 
kształtujesz nie tylko inne osoby i rzeczy, ale przede wszystkim 
samego siebie. Przez pracę, która ma zawsze jakiś wymiar mo-
ralny, stajesz się lepszy etycznie, kształtujesz swoją osobowość 
i możesz wzrastać w doskonałości i świętości.

Zakończenie

W każdej Eucharystii ludzka praca dociera na Boży ołtarz. 
Ofiarujemy w niej chleb i wino, „owoc ziemi i pracy rąk ludz-
kich”. Włączamy w Eucharystię całą naszą pracę: niewidoczną 
pracę gospodyń domowych przygotowujących codzienne po-
siłki, pracę zatrudnionych przy taśmach montażowych, pracę 
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urzędników, kierowców, nauczycieli, wykładowców, pracę nas 
wszystkich. Chrystus przyjmując tę naszą pracę, łączy ją ze 
swoją zbawczą ofiarą. Składając dziś nasz trud pracy na tym 
ołtarzu, módlmy się, byśmy we właściwej postawie modlitwą 
o pracę „zarabiali” sobie na królestwo Boże, na pomyślną do-
czesność i szczęśliwą wieczność. Amen.

Sakrament bierzmowania z i dla wiary
Dzierżoniów, 4 maja 2017 r.

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

1. Łaska wiary

Chciałbym dzisiejszą homilię skupić na słowach, które 
przed chwilą wypowiedzieliście: „pragniemy, aby Duch Świę-
ty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania 
wiary i do postępowania według jej zasad”. Taka były wasza 
deklaracja. Przyjmujecie Ducha Świętego, by was umocnił do 
mężnego wyznawania wiary i do życia według jej zasad. Taki 
jest cel sakramentu bierzmowania. Znowu się pojawia sprawa 
wiary, zresztą jak przy każdym sakramencie.

Wiemy, jak wielką wagę przykładał do wiary Jezus. Cią-
gle był zatroskany o to, żeby uczniowie i słuchacze w Niego 
uwierzyli, ci, których nauczał, że On został posłany przez Ojca, 
żeby uwierzyli w to, co On mówi, żeby przyjęli tę prawdę. 
Zauważamy, że Jezus często wyrzucał brak wiary uczniom, np. 
gdy się wystraszyli w czasie burzy, gdy Jezus spał i Go zbu-
dzili. Pytał: „dlaczego jesteście bojaźliwi ludzie małej wiary?” 
Gdy zmartwychwstał, też powiedział uczniom po przyjściu 
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do wieczernika – „dlaczego jesteście tacy wystraszeni i małej 
wiary?” Tomaszowi, który powiedział, że nie uwierzy dopóki 
nie zobaczy Zmartwychwstałego, kazał włożyć rękę w Jego bok 
i nie być niedowiarkiem, ale wierzącym. My też chodzimy do 
Kościoła, by się nasza wiara odnawiała, umacniała.

Dzisiaj w czytaniach biblijnych mamy wiele na temat wiary 
powiedziane. Najpierw Jezus nam oznajmia, że wiara jest łaską. 
Nie można wierzyć w Boga i Bogu bez łaski, która od Niego 
pochodzi. Przypomnijmy słowa Jezusa: „nikt nie może przyjść 
do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał”. 
Zatem przyjście do Jezusa, uznanie, że On jest prawdziwym 
Bogiem i człowiekiem jest niesione pomocą Bożą. To Ojciec 
niebieski nas pociąga swoją mocą, którą nazywamy łaską, 
żebyśmy uwierzyli, żebyśmy w Jezusie rozpoznali naszego 
Zbawiciela i przyjęli Jego Ewangelię za prawdę. Dlatego 
o wiarę trzeba się modlić, to jest w pierwszym rzędzie dar, 
dlatego mówimy, że wiara jest nam dana, jest darem od Boga 
otrzymanym. I o ten dar, jak o każdy, trzeba prosić. Pamiętamy 
prośbę apostołów skierowaną do Jezusa: „Panie, przymnóż nam 
wiary”. Jeden ślepiec uzdrawiany powiedział: „Panie wierzę, 
ale zaradź niedowiarstwu memu”. On wierzył, ale był przeko-
nany, że w tej wierze jest też zawarte niedowiarstwo. Od tego 
trzeba wychodzić, że wiara jest darem Bożym, o który trzeba 
prosić. Dlatego rodzice winni się modlić o wiarę nie tylko dla 
siebie, ale dla swoich dzieci. Wy też jako młodzi winniście się 
modlić o wiarę nie tylko dla siebie, ale też waszych bliskich, 
żeby ten dar został przez Boga przydzielony. Można się nauczyć 
tabliczki mnożenia bez Bożej pomocy, można powiedzieć, 
że trwa jeszcze dzień, stwierdzić ten fakt, do tego nie trzeba 
specjalnej Bożej pomocy, ale uznać, że Chrystus jest tu z nami 
obecny, uznać, że w hostii, którą zobaczycie jest Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata, trzeba mieć łaskę Bożą. Musimy 
wyprosić sobie łaskę, żeby wierzyć. Może też ktoś wyprosić 
nam łaskę wiary. Powtórzmy słowa Chrystusa: „nikt nie może 
przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie 
posłał”. Dlatego o wiarę trzeba całe życie się modlić.
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2. Wiara uzdalnia do przyjmowania natchnień 
Ducha Świętego

Patrzmy dalej, kto wierzy, to słucha Ducha Świętego, to 
przyjmuje natchnienia Ducha Świętego. Możemy tu odwołać 
się do historii przedstawionej nam dzisiaj w Dziejach Apo-
stolskich. Jest mowa o diakonie Filipie, którego Duch Święty 
nakłania, by poszedł na drogę, która prowadzi z Jerozolimy 
do Gazy, żeby tam był, bo tam się coś ważnego wydarzy. I on 
posłuchał. Gdy był w drodze, usłyszał kolejne słowa: „podejdź 
i przyłącz się do tego wozu” – powiedział Bóg do Filipa. Filip 
był posłuszny, podszedł, a tam jechał z Jerozolimy Etiopczyk, 
który przybył do miasta Jeruzalem, żeby oddać Bogu chwałę. 
Filip zauważył, że czytał księgi proroka Izajasza, zapytał go, co 
czyta i czy rozumie. Etiopczyk odpowiedział, że nie, bo nie ma 
mu kto wyjaśnić. Filip, który był już obeznany z nauką Jezusa, 
uświadomił sobie, że cudzoziemiec czyta akurat ten fragment, 
który mówi o Mesjaszu. Wyjaśnił mu to, opowiedział całą hi-
storię o Jezusie. Wtedy nastąpił chrzest: „oto woda, cóż stoi na 
przeszkodzie, abym został ochrzczony”. Kazał zatrzymać wóz 
i obaj weszli do wody i Filip ochrzcił Etiopczyka..

Powtórzmy, że kto wierzy, to jest otwarty na natchnienia 
Ducha Świętego. Duch Święty nam od wewnątrz podpowiada. 
Złe podszepty pochodzą od diabła, a dobre rady pochodzą od 
Ducha Świętego. Jeśli jesteśmy wypełnieni wiarą, to słuchamy 
Ducha Świętego. Ta historia, która się wydarzyła na drodze 
z Jerozolimy do Gazy, poucza nas, że wiara się rodzi ze słu-
chania i czytania Bożego słowa. Ten Etiopczyk czytał księgę 
proroka Izajasza, a po wyjaśnieniach Filipa, uwierzył i poprosił 
o chrzest.

3. Zadanie obrony wiary i misja dzielenia się nią

Dlatego, jeżeli chcemy zachować wiarę w naszym życiu i ją 
pogłębiać i jeśli nie chcemy, by nas ktoś z wiary okradł, to trzeba 
czytać Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, Ewangelię 
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Jezusa Chrystusa. Słowo Boże nas prowadzi do wiary, wiara 
jest naszą odpowiedzią na to, co znajdujemy w Bożym słowie. 
Tą wiarą trzeba się potem dzielić z innymi. Wy, przyjmując 
dzisiaj sakrament bierzmowania, przyjmujecie taką misję, zobo-
wiązanie, że będziecie się wiarą dzielić z drugimi, że będziecie 
się przyznawać do Jezusa publicznie. Ostatnio padło pytanie 
w prasie, dlaczego Francuzi stracili wiarę, dlaczego zagnieżdża 
się tam islam. Dlatego, że im wmawiano, iż wiara to sprawa 
prywatna. Nawet rodzicom mówiono, że nie powinni dzieciom 
mówić o Bogu, wychowywać ich religijnie, bo to jest ich pry-
watna sprawa. I dzisiaj w Europie Zachodniej islam wypycha 
bardzo słabe chrześcijaństwo, co jest zagrożeniem dla naszego 
kontynentu. Wszyscy liczą na Polskę. Mamy wielkie zadanie, 
byśmy nie zdradzili Chrystusa, nie zdradzili Kościoła. Dzisiaj 
wy młodzi dołączacie do ludzi, którzy będą bronić Bożych 
wartości i będą uważać, że wiara nie jest prywatną sprawą, ale 
jest do wyznawania. Jeśli wiarę wyznajemy, to się ona umacnia, 
trzeba się nią dzielić i to publicznie.

Pewien generał opowiedział mi historię swojego syna. Za 
czasów PRL wysoko postawieni wojskowi nie mogli chodzić do 
Kościoła, przyjmować sakramentów, posyłać dzieci na religię. 
Z tego powodu syn generała nie poszedł do komunii i spowiedzi 
świętej. Ale jako dwudziestoletni chłopak przyszedł pewnego 
dnia do ojca i oznajmił, że przystąpił do sakramentu komunii 
i spowiedzi. Ojciec, zdziwiony, zapytał jak to się stało. Okazało 
się, że syn spotykał się z wierzącą dziewczyną, która poczuła 
się apostołką. Poszła do księdza, żeby się poradzić, ksiądz jej 
dał odpowiednie materiały. Chłopak wziął książki, studiował 
je i po jakimś czasie powiedział, że jest gotowy do przyjęcia 
sakramentów. Poszli do księdza, chłopak złożył wyznanie 
wiary i przystąpił do spowiedzi i komunii świętej. Pomyślałem 
o tej dziewczynie, że ona wiedziała kim jest, że jest uczennicą 
Chrystusa, że jest ochrzczona i bierzmowana i że tym trzeba 
się podzielić. Podzieliła się z narzeczonym, przekonała go, 
z pewnością za niego dużo się modliła, by uwierzył.
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Gdy byłem wikariuszem we Wrocławiu, spotkałem kiedyś 
pewną niezamężną parafiankę, która szła z dziewczynką. Przed-
stawiła mi ją jako córkę. Zdziwiłem się, bo nie miała dzieci 
i zapytałem dlaczego tak mówi. Okazało się, że gdy dziecko 
było pod sercem swojej biologicznej matki, to matka chciała 
przerwać ciążę. A ona modliła się i walczyła z tą matką przez 
wiele tygodni, żeby tego nie robiła, obiecała pomoc. Ta matka 
uległa radzie i urodziła dziecko. Kobieta uchroniła to dziecko 
od śmierci. Jest to piękne świadectwo wiary.

Naszym zadaniem jest stawanie w obronie wiary, w obronie 
wartości, które pochodzą od Boga, które Bóg nam wskazał 
i zlecił do zachowania. Droga młodzieży, na zakończenie pro-
simy was, żebyście sobie uświadomili, co się dzisiaj z wami 
dokonuje, że otrzymujecie Ducha Świętego, żebyście się potem 
dzielili wiarą, byli świadkami Jezusa, stali się misjonarzami, 
apostołami. Po to się przyjmuje sakrament bierzmowania, by 
potem współpracować z Duchem Świętym, pilnować wiary 
swojej, dzielić się tą wiarą z innymi i być w ten sposób apo-
stołem i misjonarzem Jezusa Chrystusa. Amen.

Znaki życia w Duchu Świętym
Ludwikowice Kłodzkie, 5 maja 2017 r.

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

1. Zmartwychwstały Pan głoszony przez apostołów 
mocą Ducha Świętego

Ilekroć jest udzielany sakrament bierzmowania w Kościele, 
tylekroć wracamy do czasów apostolskich, do czasów kiedy 
żył na ziemi Jezus Chrystus. Konkretnie wracamy do czasu 
po Zmartwychwstaniu, kiedy Jezus zwyciężył śmierć, zmar-
twychwstał i przez to potwierdził prawdziwość wszystkiego, 



174

co powiedział i co uczynił przed swoją śmiercią. Gdyby nie 
zmartwychwstał, to byłby zapomniany, przeszedłby do historii 
jak każdy inny człowiek z mniejszym czy większym wspo-
mnieniem. Zmartwychwstanie zadecydowało, że narodziło się 
chrześcijaństwo, narodzili się wyznawcy Jezusa.

I oto w I czytaniu, które było głoszone, zostało przypomnia-
ne, że Jezus ukazywał się po zmartwychwstaniu uczniom, żeby 
im pokazać, że żyje. Nie przebywał ciągle z nimi, tylko uka-
zywał się i znikał. W Ewangeliach mamy odnotowane 11 zja-
wień Jezusa Zmartwychwstałego. Pierwsze pięć miało miejsce 
w dniu zmartwychwstania, potem się wielokrotnie jeszcze się 
ukazywał. Ostatnie ukazanie się Jezusa miało miejsce 40 dnia 
po Zmartwychwstaniu, a więc w dzień Wniebowstąpienia. 
Wtedy Jezus powiedział, żeby nie odchodzili z miasta, ale by 
oczekiwali na dar z nieba. Jezus zakończył to przemówienie 
słowami: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie wtedy Jego 
moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i aż po krań-
ce świata”. Rzeczywiście, 10 dni później zstąpił Duch Święty 
na apostołów w Wieczerniku i uczniowie otrzymali moc do 
rozpoczęcia nauczania, składania świadectwa o Jezusie. Już 
w dzień zesłania Ducha Świętego Piotr w Jerozolimie wygło-
sił wspaniałe kazanie. Temat tego kazania był jeden, mówił 
o Jezusie, który został zniewolony, osądzony, powieszony na 
Krzyżu, złożony w grobie i który zmartwychwstał. Tłumaczył 
słuchaczom, że śmierć Jezusa była przez Niego przyjęta za 
nasze grzechy, przelał krew za grzechy wszystkich ludzi na 
odpuszczenie grzechów. Taka odwaga św. Piotra i innych apo-
stołów, taka wewnętrzna determinacja była możliwa dopiero 
po otrzymaniu Ducha Świętego. Duch Święty przemienił apo-
stołów w nowych ludzi, otrzymali na nowo powołanie, by stać 
się świadkami Jezusa Zmartwychwstałego.

Wspominamy to, żeby powiedzieć, że dzisiaj coś podobnego 
ma się z wami stać poprzez przyjęcie darów Ducha Świętego. 
To jest ten sam Duch Święty, który zstępował na apostołów, 
a potem zstępował na pokolenia chrześcijan, ten sam Duch 
Święty w waszej świątyni zstąpi na was i będzie to miało taki 
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sam sens, jak w wieczerniku w czasach apostolskich. Otrzy-
macie moc Ducha Świętego, abyście byli świadkami Jezusa 
Chrystusa tam gdzie żyjecie. Już na całe życie trzeba dzisiaj 
obiecać, że się będzie świadkiem Jezusa, że się będzie wie-
rzyło. Powiedzieliście: „pragniemy, aby Duch Święty, którego 
otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do 
postępowania według jej zasad”. Taką deklarację złożyliście, 
pamiętajcie o tym zobowiązaniu. Dzisiaj będziemy się modlić, 
żebyście się całe życie wywiązywali z tego zobowiązania, że 
będziecie, mocni Duchem Świętym, świadczyć o Jezusie, że 
On ogłosił Ewangelię, która jest najpiękniejszą propozycją na 
udane życie.

2. Świadectwo współczesnych chrześcijan

W drugiej części naszej refleksji homilijnej zapytamy, 
jak to wasze świadectwo winno wyglądać. Będziecie moimi 
świadkami aż po krańce ziemi. Po krańce ziemi to znaczy tak-
że tutaj, w Ludwikowicach, a potem gdziekolwiek będziecie. 
Być świadkiem Jezusa, to znaczy mieć na co dzień z Jezusem 
kontakt, więź, którą nazywamy modlitwą. Pamiętajcie, że Duch 
Święty będzie was uzdalniał do modlenia się i dzięki pomocy 
Ducha Świętego modlitwa będzie łatwiejsza. Kto nie ma Ducha 
Świętego w sobie, to mu się nie chce modlić, zapomina, a kto 
otrzyma moc Ducha Świętego, ten rozmawia z Jezusem, bierze 
do ręki Pismo Święte, Ewangelię, chce lepiej Jezusa poznać 
i bardziej Go kochać.

Pięknym przykładem modlitwy jest dla nas św. Jan Paweł II. 
Stał się on wielki dzięki modlitwie, modlitwa dla niego była 
najważniejsza każdego dnia, to od niej zaczynał każdy nowy 
dzień. A gdy został wybrany na urząd papieski, postawił pyta-
nie swoim przyjaciołom, co będzie najważniejszym zadaniem 
w moim pontyfikacie. Odpowiedzi, które padały to: zjednocze-
nie chrześcijan, obalenie komunizmu, odnowienie i umocnienie 
rodziny. Wszystkie odpowiedzi były sensowne, ale papież 
powiedział, że jego najważniejszym zadaniem będzie modlitwa 
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za Kościół. Dlatego pamiętajcie, droga młodzieży, że będziecie 
świadczyć o Jezusie przez codzienną modlitwę.

Po drugie nasze świadectwo o Jezusie składamy przez re-
gularne spotykanie się z Nim na Mszy Świętej. Eucharystia to 
nasze spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Pamiętacie, że 
wędrowcy do Emaus dopiero Jezusa rozpoznali w gospodzie 
po łamaniu chleba. Tam rozpoznali, że to Zmartwychwstały 
Jezus do nich dołączył. Więc Jezus jest rozpoznawany podczas 
Eucharystii. Dzisiaj słyszeliśmy, że Jezus jest chlebem życia, 
że kto spożywa Jego Ciało, będzie żył na wieki: „kto spożywa 
moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie a Ja w nim”. Jakie 
to ważne. Jeżeli przyjmujemy Komunię Świętą, to Jezus trwa 
w nas, my trwamy w Nim. Dlatego, kto by po bierzmowaniu 
zapomniał o Mszy Świętej niedzielnej, niech pamięta, że nada-
remnie przyjął bierzmowanie, powinien go nie przyjmować, bo 
trzeba być konsekwentnym i słownym, jak się coś obieca, to 
trzeba to wypełnić. Obecność na Mszy Świętej będzie jednym 
ze sprawdzianów, czy dobrze przyjęliście sakrament bierzmo-
wania.

Wreszcie będziecie świadczyć o Jezusie przez zachowywa-
nie Bożych przykazań, także wskazań, które dzisiaj wymienił 
św. Paweł. Powiedział, że w człowieku jest dramat: duch do 
czego innego dąży niż ciało i stąd nie ma między nimi zgody. 
„Ci, którzy należą do Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego 
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha 
też się stosujmy.” I tu apostoł wymienia owoce Ducha Świętego: 
„miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie” – piękne cechy, to takie kwiaty, 
które zdobią nasze serca. Posiadając w sobie miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie to kwiaty, które wyrastają z naszego serca są dowo-
dem mieszkającego w nim Ducha Świętego. To nic innego jak 
zachowywanie Bożych przykazań, wśród których największe 
jest przykazanie miłości. To będzie bardzo ważny sposób, ważna 
forma świadczenia o Jezusie, wypełnianie tego zadania, które 
dzisiaj Jezus wam zostawia: „gdy Duch Święty zstąpi na was, 
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otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce 
ziemi”. Przyjmijcie te słowa i bądźcie świadkami Jezusa przez 
codzienną modlitwę, udział w niedzielnej Eucharystii, przyj-
mowanie Komunii Świętej i życie według Bożych przykazań, 
przez miłość do Boga i człowieka, przez zachowanie wszystkich 
Bożych przykazań. Amen.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej –
nasz ślad po stuleciu objawień w Fatimie

Polanica-Zdrój-Sokołówka, 6 maja 2017 r.
Msza św. z racji ogłoszenia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  

w parafii Chrystusa Króla
Klasztor Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (Ojcowie Sercanie)

Wstęp

Najdostojniejszy Ojcze Generale; czcigodny Ojcze 
Prowincjale Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa 
i Maryi wraz z całą wspólnotą Ojców Sercanów,
Dostojny Księże dziekanie wraz z kapłanami diecezjalnymi 
i księżmi z dekanatu Polanica Zdrój; czcigodne Osoby życia 
konsekrowanego,
Drodzy pielgrzymi, bracia i siostry w Chrystusie, czciciele 
Matki Bożej Fatimskiej!

Ogromnie się cieszymy, że możemy dzisiaj Matce Bożej 
Fatimskiej złożyć w darze to piękne Sanktuarium i prosić Ją, aby 
tu zechciała pozostać i przyjmować na modlitwie pielgrzymów, 
którzy będą do Niej przybywać. Chcemy, aby to był niezatarty 
ślad naszej wdzięczności wobec Maryi za Jej miłość do nas; 
chcemy, aby to była wielka pamiątka obchodzonej w tym roku 
setnej rocznicy Jej objawień w Fatimie.

W naszej homilii zatrzymajmy się przed Maryją, Matką 
Chrystusa i Matką Kościoła i uwydatnijmy znaczenie Jej sank-
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tuariów, które znajdują się w różnych miejscach świata, a od 
dzisiaj tutaj w Polanicy Zdroju, na Sokołówce.

1. Maryja przychodząca do ludzi

Cofnijmy się na początku aż do ziemskiego życia Maryi. 
W Ewangeliach widzimy Ją nawiedzającą ludzi. Wszędzie, 
gdzie się znalazła, przynosiła błogosławieństwo. Gdy przybywa 
do krewnej Elżbiety, ta zostaje napełniona Duchem Świętym 
i sama daje przykład wspaniałej modlitwy „Magnificat”. Na 
weselu w Kanie pośredniczy w obdarowaniu nowożeńców, 
przemienionym z wody przez Jezusa winem. Nam wszystkim, 
Kościołowi wszystkich czasów, zostawia wskazanie: „ Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Na Golgocie przyj-
muje ostatnie zlecenie Jezusa, aby została Matką Jego przy-
jaciół: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26b); „Oto Matka 
twoja” (J 19,27a). Po zmartwychwstaniu trwa z apostołami 
w Wieczerniku na modlitwie (por. Dz 1,12-14). Od początku 
jest z rodzącym się i modlącym się Kościołem.

Gdy po ziemskim życiu, została wzięta do nieba, dała się 
zobaczyć temu, który z woli Jezusa został Jej przybranym sy-
nem. Umiłowany uczeń zobaczył Ją jako niewiastę obleczoną 
w słońce z księżycem pod Jej stopami i wieńcem dwunastu 
gwiazd na głowie.

Ta Maryja wniebowzięta, wywyższona w niebie, z woli 
Bożej, od czasu do czasu w widzialnej postaci zjawia się na 
ziemi, by się ludziom przypomnieć, ze jest, że pragnie dla ludzi 
szczęścia w życiu ziemskim i w życiu wiecznym.

Przypomnijmy niektóre Jej zjawienia w czasach nowożyt-
nych, które Kościół uznał za prawdziwe: 12 grudnia 1531 r. 
– na niedawno odkrytym kontynencie amerykańskim w Mek-
syku, w Guadalupe, przekazuje orędzie świeżo ochrzczonemu 
Indianinowi Juanowi Diego. Maryja prosi w tym orędziu, by 
nie zabijano ludzi, bowiem Chrystus oddał dobrowolnie swoje 
życie za wszystkich ludzi, aby byli uwolnieni od grzechów 
i żyli ze sobą w pokoju i w przyjaźni jako jedna rodzina dzieci 
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Bożych. Historycy dzisiaj zgodnie twierdzą, że dzięki temu 
zjawieniu się Maryi ochrzczonemu Indianinowi Juanowi Diego, 
nastąpiła szybka chrystianizacja odkrytego wtedy kontynentu 
amerykańskiego.

Z wieku XIX, gdy Polski nie było na mapie Europy, gdy na 
naszym kontynencie szerzyły się bezbożne hasła rewolucyjne, 
Maryja przychodzi 19 września 1846 r. w Alpach francuskich 
w La Salette, przychodzi jako matka płacząca nad tym, co 
ludzie czynią. Zjawia się dwojgu nastolatkom: Maksymowi 
i Melanii. W dwanaście lat później, 11 lutego 1858 r. zjawia się 
także we Francji, tym razem w Pirenejach. Przekazuje orędzie 
w Lourdes czternastoletniej Bernadecie Soubirous. Przedstawia 
się dziewczynce jako Niepokalane Poczęcie, potwierdzając 
w ten sposób, ogłoszony 4 lata wcześniej przez papieża Piusa 
X dogmat o Jej Niepokalanym Poczęciu.

I pod koniec tej części rozważania spójrzmy jeszcze na Fati-
mę. Jest to już wiek XX, także a może jeszcze bardziej tragiczny 
niż wiek XIX. Trwa Pierwsza Wojna Światowa. Krwawią się 
narody, nie widać zwycięzców i zwyciężonych, w Rosji bolsze-
wicy przygotowują bezbożną rewolucję. Zjawienie się Maryi 
w 1917 roku było przygotowane przed trzykrotne zjawienie się 
anioła trojgu dzieciom, w roku 1916. Było to na wiosnę, w lecie 
i jesienią. Anioł przedstawił się dzieciom: Łucji, Hiacyncie 
i Franciszkowi jako anioł pokoju. I nadszedł maj 1917 r.

2. Przebieg pierwszego zjawienia się Matki Bożej 
dzieciom w Fatimie

W niedzielę, 13 maja tegoż pamiętnego roku – troje pastusz-
ków: dziesięcioletnia Łucja, dziewięcioletni Franciszek i jego 
siedmioletnia siostrzyczka Hiacynta, ujrzały na dębie w dolinie 
Cova da Iria piękną Panią, Niewiastę w słońcu. Zaczyna się 
dialog. Maryja pierwsza go rozpoczyna: „Nie bójcie się. Nic 
złego wam nie zrobię!”. Łucja pyta: „Skąd Pani jest?”

 „Jestem z nieba” – pada odpowiedź. Łucja odważnie stawia 
następne pytanie: „Czego Pani od nas chce?”. Maryja kieruje 
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prośbę: „Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili przez sześć 
kolejnych miesięcy, trzynastego dnia o tej samej godzinie. Po-
tem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze 
siódmy raz”.

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

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

Drodzy słuchacze, niech nam wystarczą te słowa z pierw-
szego zjawienia się Maryi. Jak możemy je skomentować? 
Najpierw warto zauważyć, że treść tych słów wypowiedzianych 
przez Maryję jest bardzo ewangeliczna, zgadza się na wskroś 
z nauką Pana Jezusa. Już w tym pierwszym spotkaniu zostało 
nakreślone orędzie Maryi, w którym są trzy wezwania, znane 
z Ewangelii: wezwanie do nawrócenia (Maryja prosi, by dzieci 
ofiarowały cierpienie jako prośbę o nawrócenie grzeszników), 
wezwanie do pokuty: „Będziecie więc musieli wiele cierpieć” 
i wezwanie do modlitwy: „Odmawiajcie codziennie róża-
niec”. Jeszcze raz  należy powtórzyć, że te wezwania są rodem 
z Ewangelii.

Drodzy słuchacze, możemy jeszcze coś więcej wynaleźć 
w tym dialogu Maryi z Łucją, coś, co może być bardzo po-
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żyteczne dla naszej duchowości. Maryja zaczęła rozmowę od 
prośby: „Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili przez sześć 
kolejnych miesięcy, trzynastego dnia o tej samej godzinie”. 
W tych słowach jest zawarta prośba Maryi do każdego i każdej 
z nas, abyśmy chętnie do Niej przychodzili. Maryja jest dla 
nas. Ona przychodzi, by pouczyć, by przestrzec, by prosić, by 
pomóc: „Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili...”. Czy 
przychodzimy do Maryi?, czy nas ciągnie do jej domów, w któ-
rych przyjmuje ludzi, czyli do Jej sanktuariów? Chyba zasadne 
pytanie, na które potrzebna jest nasza odpowiedź.

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

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

Drodzy słuchacze i jeszcze jedno wskazanie. Maryja za-
pytała dzieci, czy są gotowe ofiarować się Bogu, aby znosić 
wszystkie cierpienia. Gdy padła odpowiedź twierdząca, Maryja 
dodaje, że będą wiele cierpieć, ale „łaska Boża będzie waszą 
mocą i pocieszeniem”.

Moi drodzy, gdy Bóg dopuszcza krzyż, gdy go z poddaniem 
się Jego woli przyjmiemy, On daje moc, aby zdołać ten krzyż 
unieść.

3. Sanktuaria – kanoniczne wymogi i ich rola w życiu 
Kościoła

Drodzy siostry i bracia! Uroczystość erygowania nowego 
sanktuarium ma zawsze znamiona wydarzenia historycznego. 
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Sanktuaria maryjne są szczególnym przejawem macierzyństwa 
Maryi i Jej bliskości wobec ludzi. Można powiedzieć, iż są to Jej 
domy, w których Ona mieszka. We wszystkich tych miejscach 
wypełnia się ów szczególny testament ukrzyżowanego Jezusa: 
człowiek czuje się oddany i zawierzony Matce. Otwiera przed 
Nią swe serce i mówi Jej o wszystkim: „bierze Ją do siebie” – we 
wszystkie swoje sprawy; sprawy własne i sprawy innych ludzi.

Czym są sanktuaria? Kodeks Prawa Kanonicznego podaje 
następującą definicję: „Przez sanktuarium rozumie się kościół 
lub inne święte miejsce, do którego – za aprobatą ordynariusza 
miejsca – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej 
pobożności” (kan. 1230). W określeniu „z powodu szczególnej 
pobożności” mieści się element owego szczególnego przyciąga-
nia duchowego, jakie posiadają sanktuaria, a także szczególne 
przeżycia religijne, jakie w nich stają się udziałem wiernych.

Św. Jan Paweł II uczył, iż „zawsze i wszędzie sanktuaria 
chrześcijańskie były i starały się być znakami Boga oraz Jego 
działania w historii. Każde z nich jest przypomnieniem tajem-
nicy Wcielenia i Odkupienia”.

a) Sanktuaria są znakiem tęsknoty za Bogiem

W tożsamość sanktuarium wpisana jest tęsknota człowieka 
za Bogiem. Łaska tęsknoty przynagla do nawiedzenia miej-
sca świętego i w pewien sposób określa sposób obecności 
w nim. Należy tę tęsknotę dostrzec, wzmacniać i pomóc w jej 
urzeczywistnieniu. Służy temu nie tyle zwykła atrakcyjność 
turystyczna danego sanktuarium, co „mistyka miejsca”, którą 
tworzą przede wszystkim modlitwa, cisza, możliwość dobrze 
odbytej spowiedzi, uczestniczenia w pięknie sprawowanej 
liturgii. Pielgrzym szuka w sanktuarium Boga, szuka sensu 
swojego życia. A sanktuarium jawi mu się jako znak-symbol, 
który łączy ziemię z niebem, wskazuje na coś, co przekracza 
ziemski horyzont. Takie doświadczenie pomaga w otwarciu 
się na Boga i przyczynia do realizacji tęsknoty za spotkaniem 
z Jego miłosierną miłością.
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b) Sanktuaria są miejscem pielgrzymkowym

Ludzie od zawsze wyruszali w pielgrzymkę do sanktu-
ariów jako do miejsc, gdzie w spotkaniu z sacrum odsłania się 
sens ludzkiej historii i całego stworzenia. W chrześcijaństwie 
pielgrzymowano najpierw do miejsc uświęconych przez życie 
Jezusa, a następnie do tych, gdzie przechowywano relikwie 
pierwszych męczenników. W późniejszych wiekach pielgrzy-
mi zdążali tam, gdzie rozmaite wspomnienia, objawienia lub 
cuda uwypukliły liczne cechy nieprzerwanego dialogu między 
Stwórcą a stworzeniem, dialogu prowadzonego przez Zbawicie-
la i Jego Matkę, a także Ich świętych naśladowców. Całe życie 
człowieka wierzącego jest pielgrzymowaniem do sanktuarium 
niebieskiego.

c) Sanktuaria są miejscem szczególnej ewangelizacji

Te święte miejsca przyciągają wielu ludzi, którzy poszukują 
Boga i z tego względu są też bardziej otwarci na przyjęcie Jego 
łaski, jako nowej szansy dla siebie. Dlatego też głoszenie słowa 
Bożego i sprawowanie sakramentów świętych w sanktuariach 
winno dokonywać się ze szczególną gorliwością. Ludzie do-
tknięci Bożym słowem i Jego łaską odchodzą z tych miejsc 
inni: odnowieni, z nową siłą i nadzieją.

d) Sanktuaria są także miejscem świadczenia miłości 
miłosiernej

W sanktuariach maryjnych wzorujmy się na postawie Matki 
Jezusa, zawsze uważnej i pełnej troski o potrzebujących (por. 
J 2,2-10). Przy sanktuariach powstają różnorodne dzieła mi-
łosierdzia: szpitale, poradnie, domy opieki, noclegownie dla 
bezdomnych i kuchnie dla ubogich, a także grupy wsparcia 
modlitewnego i materialnego. Te wszystkie dzieła pomagają 
nadawać konkretny kształt miłości miłosiernej, której wzór 
upatrujemy w Jezusie i Jego Matce.



184

e) Sanktuaria są miejscem budzenia i rozwijania powołań

W zaciszu swego domu Maryja przyjęła anielskie zwia-
stowanie i wyraziła swoją zgodę. W świetle wartości, których 
wyrazicielką jest Maryja, Jej sanktuaria stają się szczególnym 
miejscem ukazującym powołanie kobiety, powołanie rodziny, 
a także wezwanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego 
oraz do działalności misyjnej. Wiele spośród tych powołań zro-
dziło się, umocniło i czerpało swą siłę właśnie w sanktuariach. 
Wobec współczesnego kryzysu powołań, sanktuaria jawią się 
jako miejsca, gdzie łatwiej jest odczytać glos Bożego powołania 
i odpowiedzieć na nie.

f) Sanktuaria są ponadto miejscem krzewienia kultury

Najświętsza Maryja Panna, na przestrzeni wieków inspi-
rowała różne dziedziny sztuki. Wiele Jej sanktuariów stanowi 
wspaniały przykład współdziałania wiary i sztuki w poszcze-
gólnych epokach. Katedry, klasztory, sanktuaria oraz liczne 
kościoły i kaplice są nie tylko miejscem modlitwy, ale same 
w sobie reprezentują „dobro kulturowe” i często uważa się 
je także za ośrodki promieniowania kultury. Są one również 
zdolne wywierać głęboki wpływ na kulturę ludzką, na rozwój 
człowieka. Historia i bogate tradycje artystyczne wielu sank-
tuariów mogą ubogacić duchowo pielgrzymów, stanowiąc 
prawdziwą  drogę piękna w kontemplacji Bożego piękna i ta-
jemnicy Maryi.

Drodzy siostry i bracia, rola sanktuariów maryjnych ma stale 
ogromne znaczenie. Sanktuaria maryjne niejako wyznaczają 
etapy postoju i odpoczynku na długiej drodze prowadzącej do 
Chrystusa; są ośrodkami, w których poprzez prostą i pokorną 
wiarę następuje spotkanie z tymi wielkimi bogactwami, które 
Chrystus powierzył i darował Kościołowi, przede wszystkim 
z sakramentami, łaską, miłosierdziem, miłością ku cierpiącym. 
Sanktuaria maryjne są prawdziwymi wieczernikami, gdzie 
wszyscy wierni mogą pogrążyć się w żarliwej modlitwie z Ma-
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ryją, Matką Jezusa, nie tylko w modlitwie liturgicznej, ale także 
i tej indywidualnej.

Mamy świadomość, że źródłem pobożności, która stanowi 
klimat każdego sanktuarium jest żywa wiara, żywa tęsknota za 
obecnością Matki Bożej, za Jej bliskością i matczyną pomocą 
na drodze ludzkiego życia.

Zakończenie

Niech także to dzisiejsze uroczyste ogłoszenie Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej, będzie dla naszej diecezji, dla wszyst-
kich przybywających tutaj pielgrzymów – odpowiedzią na ową 
tęsknotę za obecnością Matki Bożej; tęsknotę za Jej bliskością 
w naszym codziennym życiu. Niech Maryja przekracza progi 
naszych domów, wchodzi do naszych rodzin i środowisk, przy-
nosząc ze sobą swego Syna, jedynego Zbawiciela człowieka. 
Niech Niepokalane Serce Maryi na tym miejscu otrzymuje 
wynagrodzenie za ludzkie grzechy i nieprawości, niech nas 
wszystkich tu wspomaga. Amen.

Jak miła Panie jest świątynia Twoja
Wałbrzych, 7 maja 2017 r.

Msza św. z konsekracją kościoła 
Kościół pw. św. Wojciecha

1. Bogate znaczenie świątyni

Konsekrujemy dzisiaj czwartą świątynię w Wałbrzychu po 
II wojnie światowej. Śpiewaliśmy na początku słowa, które 
codziennie w tygodniu Wielkiej Nocy są śpiewane: „oto jest 
dzień, który dał nam Pan”. Te słowa w uroczystość Zmartwych-
wstania Pańskiego odnosimy do dnia zmartwychwstania, do 
dnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Odnosimy je 



186

także do innych ważnych dni w naszym życiu, w życiu Kościoła. 
Dzisiaj jest taki ważny dzień: „oto jest dzień, który dał nam 
Pan, weselmy się w nim i radujmy”. Przeżywamy wielkie wy-
darzenie: oddajemy Bogu kolejną świątynię w naszym mieście 
Wałbrzychu, w naszej diecezji. Jest to dziesiąta świątynia, która 
jest konsekrowana w 13-letniej historii diecezji świdnickiej, 
dlatego jest to dzień wielkiej radości i wdzięczności Bogu, że 
pobłogosławił ludzki trud, że ta świątynia została wzniesiona. 
„Jak miła Panie jest świątynia Twoja”, tak Kościół śpiewa, 
gdy jest konsekrowana nowa świątynia. Mamy dzisiaj spo-
sobność, a także obowiązek, abyśmy sobie uświadomili, czym 
jest świątynia Pańska w naszym życiu osobistym, rodzinnym, 
społecznym, narodowym.

Możemy wymienić dwa znaczenia świątyni. Są świątynie 
materialne i są świątynie żywe, złożone z osób. Świątynią żywą, 
pierwszą jest sam Jezus Chrystus. To jest żywa świątynia, w któ-
rej jest obecny prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Dlatego 
Jezus w pewnej rozmowie powiedział: „zburzcie tę świątynię, 
a Ja ją po trzech dniach odbuduję”. Jest tam wyjaśnienie, że 
mówiąc to, myślał o świątyni Ciała swojego. To była zapo-
wiedź Jego śmierci, zburzenia świątyni żywej, które nastąpiło 
w dzień śmierci krzyżowej i potem nastąpiła odbudowa w dzień 
zmartwychwstania, odbudowa do nowej egzystencji, bo Jezus 
zmartwychwstały nie wrócił do tego samego życia, które miał 
przed śmiercią, tylko wszedł w nową egzystencję uwielbioną. 
Jezus Chrystus jest pierwszą świątynią, która obejmuje całą 
Trójcę Świętą.

Żywą świątynią jesteśmy my także. Dzisiaj w II czytaniu 
słyszeliśmy słowa Apostoła Pawła: „świątynia Boża jest święta, 
a wy nią jesteście”. Jaki to zaszczyt, że jesteśmy żywą świątynią 
dla Boga. Każdy z nas po chrzcie świętym jest świątynią Bożą. 
Być świątynią Bożą, to znaczy nosić w sobie Boga. W naszym 
sercu, w naszym wnętrzu, w naszej duszy winien być obecny 
Bóg, tam jest Jego miejsce. On chce być w tej żywej monstrancji 
zawsze obecny. Dlatego jest taka wielka troska o to, żebyśmy 
nosili w sobie Boga, przyjaźnili się tutaj na ziemi z Bogiem 
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i w ten sposób się przyzwyczajali do przebywania z Bogiem 
w wieczności. Bo tu na ziemi jesteśmy kilkadziesiąt lat, a co 
to jest tych kilkadziesiąt lat w stosunku do dziejów świata, od 
początku aż do końca świata. Czas naszego życia to maleńka 
kropla w oceanie i warto traktować to życie nasze na ziemi 
jako przygotowanie do życia wiecznego. „Świątynia Boża jest 
święta, a wy nią jesteście.”

To sobie uświadamiamy, patrząc na tę świątynię materialną, 
to że my jesteśmy tą świątynią. Jest też świątynia wspólnotowa, 
społeczna, jest nią Kościół. Jezus powiedział: „na tej opoce, na 
tobie Piotrze, zbuduję mój kościół i tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego, bramy piekielne go nie przemogą”. To jest wspól-
nota Kościoła, wspólnota ludzi ochrzczonych, która uznaje, 
że Jezus Chrystus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem 
świata, że zmartwychwstał i żyje w Kościele. Kto w to wierzy 
i daje temu wyraz w sposobie życia, w sposobie mówienia, to 
jest członkiem tej wspólnoty, która nazywa się Kościołem. „Bra-
my piekielne go nie przemogą” – warto to sobie przypomnieć 
w czasach, kiedy ciągle dzwonią na pogrzeb Kościoła. Nie 
pierwszy zresztą raz dzwonią, tych dzwonień było w dziejach 
Kościoła wiele. Zapowiadano, że Kościół nie ma już żadnej 
przyszłości. Tak było ostatnio za czasów komunistycznych, 
kiedy wzywano księży na przesłuchania i mówiono im, że nie 
będą potrzebować kolejnej sutanny, bo Kościół nie ma przyszło-
ści. Zapomniano o słowach Jezusa: „a bramy piekielne go nie 
przemogą”. Dlatego jesteśmy dumni i wyróżnieni, że należymy 
do takiej wspólnoty, której nikt nie pokonał, bo jej Głową jest 
Jezus Chrystus, którego zabito, na krzyżu powieszono i który 
zmartwychwstał. To refleksja nad żywą świątynią, którą jest 
Chrystus, którą jest każdy z nas i którą jest wspólnota Kościoła.

2. Świątynia materialna i jej znaczenie

Teraz chcemy też popatrzeć na kościół materialny. Możemy 
powiedzieć, że tą świątynią materialną jest cały świat, nasza 
planeta. To nie myśmy ją zbudowali, ona została stworzona, 
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wszystko co jest, ma swoją przyczynę w Bogu. I to jest dom 
Boży, dlatego Bóg kazał napisać natchnionemu przez siebie 
człowiekowi: „Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia”. 
My jesteśmy tylko włodarzami, przychodzimy i odchodzimy 
– „Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia”, my ją tylko 
możemy meblować, urządzać, czasem ją niszczymy, ale to jest 
Boży dom.

Moi drodzy, w znaczeniu podstawowym, gdy idzie o świą-
tynię materialną, to są świątynie z kamienia i z cegły, które 
zdobią nasze miasta i nasze wioski. Przypomnijmy, że jedna ze 
starszych świątyń była wybudowana przez Salomona w X w. 
przed Chrystusem. Świątynia ta przetrwała tysiąc lat i została 
zniszczona, Jezus jej zniszczenie zapowiedział. Należała do 
siedmiu cudów ówczesnego starożytnego świata. Pozostała 
po niej Zachodnia Ściana, która obecnie jest Murem Płaczu. 
Świątynia izraelska legła, ale na jej miejscu wyrosły świąty-
nie chrześcijańskie. Na początku było prześladowanie, ale po 
Edykcie Mediolańskim, wydanym w 313 r. zaczęły wznosić się 
świątynie chrześcijańskie. Jedna z najstarszych stoi do dzisiaj 
w Betlejem, świątynia Pańskiego Narodzenia, na tym szczegól-
nym miejscu, gdzie ziemia ujrzała swego Zbawiciela. W ciągu 
20 wieków Kościoła tych świątyń wiele się namnożyło na 
naszej ziemi. Ubolewamy, że dzisiaj niektóre są rozbierane np. 
w Holandii lub Francji. My jeszcze budujemy, a oni rozbierają 
i nas straszą, że przyjdzie na nas czas, że będziemy rozbierać. 
A my patrzymy w niebo i mówimy „nie”. Nie wolno świątyni 
rozbierać, bo została wybudowana po to, żeby oddawać tu na 
ziemi Bogu chwałę.

Przypomnijmy, że świątynia jest miejscem, na którym 
się gromadzimy, by słuchać Bożego słowa. Słowo Boże jest 
głoszone na każdej Mszy Świętej, są głoszone komentarze 
czyli homilie, kazania, a więc głoszenie i słuchanie Bożego 
słowa. Słuchanie słowa ma przynosić radość, w I czytaniu 
słyszeliśmy: „nie bądźcie smutni, bo radość w Panu jest waszą 
ostoją. Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie 
napoje, poślijcie też temu, który nic gotowego nie ma”. Piękna 
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wskazówka, by z Eucharystii udawać się służyć drugim, by 
przynieść radość tym, który zostali z radości ograbieni, którym 
coś nie wyszło, którzy się martwią, którzy chorują, cierpią. 
Jest to posłanie z każdej Eucharystii: „idźcie i głoście, idźcie 
i pomagajcie i służcie sobie wzajemnie”. Tak napełniamy się 
mądrością Bożego słowa.

Sprawujemy sakramenty święte w świątyniach, czynimy 
wszystko, co jest związane z Bogiem. „Jak piękna Panie, jest 
świątynia Twoja!” Dlatego winniśmy traktować każdą świą-
tynię jako obiekt szczególny, obiekt, który należy do danej 
wspólnoty parafialnej, który jest wspólnym domem, gdzie 
mieszka Bóg i gdzie gromadzą się ludzie, by stawać przed 
Bogiem i oddawać Mu chwałę, by Bogu dziękować i zanosić 
prośby. W czasie konsekracji będzie się unosił dym z kadzidła. 
Jest to przypomnienie, że właśnie taka chwała ma wypływać 
z naszych serc, takie kadzidło duchowe o Bogu za to, że nas 
stworzył. Mogło nas nie być, a jesteśmy, mogliśmy urodzić 
się niewierzący, a wierzymy, ceńmy to sobie, że spotkaliśmy 
Chrystusa. Dziękujmy za naszych bliskich. I tu jest to miejsce 
dziękczynienia i  ku Bogu powinien się kadzielny dym stąd 
unosić.

3. Troska o świątynie duchowe i materialne

Kończymy naszą refleksję przypomnieniem, że skoro świą-
tynia jest tak ważna w naszym życiu i kiedyś z tej świątyni 
ziemskiej będziemy przeniesieni do świątyni niebieskiej, gdzie 
już na zawsze zostaniemy, to winniśmy dbać o piękno naszych 
świątyń. Najpierw o piękno swojej świątyni duchowej, byśmy 
w sobie nosili przyjaźń z Bogiem, byśmy przyjęli Bożą prawdę 
i Boże wartości. Dbajmy o świątynie naszych serc, ale także 
o świątynie materialne. Chwała tutejszym parafianom i paste-
rzom, że podjęliście trud wznoszenia świątyni w takim trudnym 
czasie, że stanęła świątynia, w której dzisiaj jesteśmy. Chwała 
wam za to! Chwała tym, którzy byli obecni w tej budowie, 
w tym wznoszeniu Bogu świątyni i którzy są nadal obecni i za-
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troskani, by ta świątynia piękniała, żebyśmy mogli śpiewać: „jak 
piękna Panie, jest świątynia Twoja”. Niech Bóg dziś otrzyma 
w tej świątyni od nas wdzięczność, że nam pozwolił taki dom 
Boży wybudować. Niech będzie w tej świątyni wielbiony. Niech 
będzie łaskawy dla wszystkich, którzy będą tutaj przychodzić, 
żeby otrzymywali przebaczenie i wsparcie, światło i moc Ducha 
Świętego, moc do życia, żeby ten świat, w którym jesteśmy, 
żebyśmy czynili lepszym. Możemy go lepszym czynić tylko 
dzięki Bożej pomocy. O to się módlmy. Amen.

Pasterz prawdy, dobra i piękna
Lublin, 8 maja 2017 r.

Msza św. w dziewiątą rocznicę śmierci o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca
Kościół Uniwersytecki KUL

Wstęp

Czcigodni księża wszystkich stopni naukowych i godności 
kościelnych;
Szanowni: panie i panowie profesorowie, doktorzy, 
magistrowie;
Droga młodzieży akademicka: studenci i doktoranci;

Szanowni i drodzy pracownicy administracji, przyjaciele 
zmarłego przed dziewięciu laty ojca prof. Mieczysława Alber-
ta Krąpca i wszyscy zebrani w tym kościele uniwersyteckim: 
bracia i siostry w Chrystusie!

W przeczytanej przed chwilą Ewangelii Chrystus dwukrotnie 
nazywa się dobrym pasterzem. Ten obrazowy tytuł chcemy 
dziś odnieść do św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona 
dnia dzisiejszego, głównego patrona Polski oraz do czołowego 
twórcy i przedstawiciela Filozoficznej Szkoły Lubelskiej – Ojca 
Profesora Mieczysława Alberta Krąpca, którego dziewiątą 
rocznicę śmierci dziś obchodzimy.
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1. Chrystus dobrym pasterzem

Powtórzmy słowa Chrystusa: „Ja jestem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, 
kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa 
i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie 
zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce” (J 10,11-15). Trzeba 
naprawdę miłować swoje owce, by oddać za nie swoje życie. 
Jezus nie poprzestał na takim stwierdzeniu, ale rzeczywiście 
oddał za owce swoje życie, oddał życie za nas wszystkich.

Rola Chrystusa jako Dobrego Pasterza nie skończyła się 
na krzyżu. Ukrzyżowany za swoje owce Pasterz, powrócił do 
życia, do życia nowego, uwielbionego, zmartwychwstał i żyje 
w swoim Kościele. Dziś nadal jest dla nas naszym Dobrym 
Pasterzem; jest Kimś, kto nas prowadzi, kto przewodzi Kościo-
łowi, kto karmi nas swoim słowem i swoim ciałem, kto otacza 
nas nieustannie swoją pasterską miłością. Dzięki Niemu dostę-
pujemy dziś odpuszczenia grzechów, w Jego słowie znajdujemy 
mądrość i najlepsze wskazania na udane życie. Pełni miłości 
do Niego, możemy powtarzać za psalmistą: „Pan jest moim 
pasterzem, nie brak mi niczego... Prowadzi mnie nad wody, 
gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po 
właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym 
chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” 
(Ps 23,1-4a). Tych ciemnych dolin nam dziś nie brakuje. Przy 
boku dobrego Pasterza można bezpiecznie przez nie przejść.

2. Św. Stanisław, biskup i męczennik, dobrym pasterzem

Tytuł dobrego pasterza odnosimy dziś do św. Stanisława, 
biskupa i męczennika. Jego życiorysy notują, iż jako krakowski 
biskup był pasterzem czujnym, odważnym, gorliwym, nieustra-
szonym obrońcą praw Bożych i kościelnych. Dużo się modlił. 
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Był niezwykle dobry i miłosierny dla ubogich. Troszczył się 
o sprawy Kościoła.

Pasterzowanie biskupa Stanisława przypadło na okres rzą-
dów króla Bolesława Śmiałego. Początkowo współpraca z kró-
lem układała się dobrze. Podobno król był bardzo przychylny 
biskupowi i Kościołowi. Odbudowywał zniszczone świątynie. 
Budował klasztory. Sprowadzał doń zakonników. Z czasem 
jednak owa współpraca króla z biskupem Krakowa popsuła 
się. Królowi nie wiodło się w rządach. Stał się nieznośny dla 
rycerstwa. W kraju rodził się bunt. Król zdecydował się po-
zbyć świątobliwego biskupa, który nie wahał się go upominać. 
Z jego rozkazu został biskup zamordowany przy ołtarzu 8 maja 
1079 roku, a więc 938 lat temu. W pamięci narodu pozostał jako 
dobry pasterz, który na wzór Chrystusa oddał życie za owce, 
w obronie prawa Bożego.

3. Ojciec prof. Mieczysław Albert Krąpiec pasterzem 
prawdy, dobra i piękna

Nie będzie chyba przesady, gdy tytuł dobrego pasterza od-
niesiemy dzisiaj do ojca profesora Mieczysława Alberta Krąp-
ca. Mamy ku temu tak wiele przesłanek. Dla niego najbliższą 
owczarnią był ten Uniwersytet, a w szerszym znaczeniu polska 
filozofia i nasza narodowa kultura. Kiedyś Martin Heidegger 
miał powiedzieć, że filozof jest pasterzem bytu i prawdy o bycie. 
Nie mamy wątpliwości, że ojciec Krąpiec był takim pasterzem 
prawdy o bycie. Był pasterzem, stróżem i obrońcą prawdy 
o rzeczywistości, a w niej przede wszystkim pasterzem i stró-
żem prawdy o człowieku. Trzeba było tej prawdy bronić przed 
wilkami, a tych nie brakowało w czasie jego ziemskiego życia. 
W ogrodzie nauki i filozofii, tak często pojawiali się najemnicy 
mocodawców kłamstwa i wprowadzali owce w błąd, na którym 
im w ogóle nie zależało.

Ojciec Krąpiec znał tych najemników, którzy z różnych 
powodów sprzeniewierzyli się pasterzowaniu prawdy. Byli to 
różnej maści utopiści, idealiści, zwolennicy subiektywizmu, 
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relatywizmu, agnostycyzmu, i przede wszystkim materialiści. 
Wszyscy oni zniekształcali prawdę o rzeczywistości, o czło-
wieku. Byli ślepi na jego wymiar duchowy i odniesienie do 
Boga. Stosowali to, co niektórzy nazywają zakłamywaniem 
rzeczywistości. Wśród nich w okresie powojennym prymat 
wiedli marksiści, wspomagani przez partyjny reżim. Byli to 
najemnicy, którzy nie mieli żadnej miłości do owiec, którym 
nie chodziło o prawdę, ale o zniewalanie owiec przez kłamstwo 
i strach.

Gdy marksiści stracili dach nad głową, gdy zawalił się ko-
munistyczny ustrój totalitarny, nie wszyscy się nawrócili, nie 
wszyscy z nich stali się pasterzami prawdy. Wielu zmieniło 
tylko barwy. Niektórzy dali się zaprzedać nowym najemnikom, 
tym razem pochodzącym ze świata liberalizmu i postmoder-
nizmu. Ten taniec ideologiczny trwa do dziś. Dzisiejsi nowi 
najemnicy, którzy nie są pasterzami prawdy, są wspomagani 
przez światowe centra walki z prawdą, dobrem i pięknem. 
Jesteśmy świadkami negowania obiektywnej prawdy, prawdy 
dla wszystkich,  negowania obiektywnego dobra i negowania 
piękna dla wszystkich.

Ojciec Krąpiec znał dobrze tych najemników. Przez 40 lat 
bronił owce przed wilkami zaprowadzającymi myślenie mark-
sistowskie, a 20 ostatnich lat wypadło mu bronić owiec przed 
zakłamaniem liberalizmu. Wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo 
zależało mu na owcach, na młodzieży akademickiej, na kadrze 
profesorskiej, na filozofii, nauce, etyce, sztuce, religii – na 
całej kulturze, aby była tworzona w klimacie prawdy, dobra, 
piękna i świętości. Wiemy, jak wielką wagę przywiązywał do 
narodowej tradycji.

Ojciec nie uległ lansowanym modom, nie uległ przestrzega-
nej ostatnio przez wielu poprawności politycznej, czy pseudo-
naukowej, ale jedynym motorem jego aktywności profesorskiej, 
naukowo-dydaktycznej była prawda, jej dostojeństwo, jej blask. 
Na co dzień promieniował radością, która jest córką prawdy 
i miłości. Doświadczał w swoim życiu „gaudium veritatis”, 
o której mówił ludziom nauki i kultury Jan Paweł II.
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Św. Paweł dziś pytał: „Któż nas może odłączyć od miłości 
Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód 
czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz?” (Rz 8,35). Słowa 
te można z powodzeniem odnieść do ojca Krąpca. Ojciec był 
wielkim promotorem prawdy, dobra i piękna. Mimo, że nie 
znalazł się w więzieniu za promowanie tych wartości, to jed-
nak płacił za nie wielką cenę. Wiemy, że geniusz ojca rektora 
celowo był przez niektórych pomniejszany, pomijany, lekce-
ważony. On sam się tym nie przejmował, ale robił swoje. On, 
który przeżył piekło wojny, któremu wymordowano w czasie 
okupacji prawie wszystkich rówieśników, który doświadczał 
deprawacji człowieka w fałszywych, utopijnych ideologiach, 
stanął odważnie w obronie prawdy i dobra, stanął w obronie 
prawdy o człowieku. W demokracji ludowej sprzeciwiał się 
marksistom, w demokracji liberalnej demaskował wszelkiej 
maści liberałów i libertynów, wytykając im fałszowanie 
prawdy o człowieku. Pokazywał, że człowiek staje się wielki 
i szczęśliwy przez poznanie, przyporządkowane prawdzie, 
przez postępowanie, ukierunkowane na dobro, przez twórczość, 
wychyloną ku pięknu, przez religijność nastawioną na świętość, 
przez otwarcie się na transcendencję.

4. Ojciec Krąpiec obrońcą zdrowego rozsądku 
i racjonalnego myślenia

Kard. Joseph Ratzinger, w jednym ze swoich wywiadów, 
zapytany, czego najbardziej obawia się w wyniku współcze-
snego naporu sekularyzmu, liberalizmu i relatywizmu – czy 
może w wyniku tego dojść do zaniku wiary, do pustych 
kościołów w niedziele? – odpowiedział, że najbardziej lęka 
się zaniku zdroworozsądkowego myślenia. Przed podobnym 
zagrożeniem ostrzegał nas ojciec Krąpiec. Przeżywał głęboko 
to, że Europa cierpi dzisiaj na amnezję, że wyrzeka się swoich 
korzeni kulturowych i religijnych, że parlamenty europejskie 
coraz częściej stanowią prawo niezakotwiczone w prawie 
Bożym: naturalnym i pozytywnym. Przestrzegał, że walka 
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z Bogiem prowadzi nieuchronnie do walki z człowiekiem, że 
zapomnienie Boga przeobraża się w zapomnienie człowieka. 
Ubolewał nad zanikiem racjonalnego myślenia. Mawiał, że 
nadszedł czas,  kiedy już nie tylko trzeba bronić wiary, ale także 
i rozumu.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, przyjaciele ojca Krąpca, naszego Mi-
strza, dziękujmy dziś w tym kościele uniwersyteckim Chrystu-
sowi dobremu pasterzowi, że dał naszemu pokoleniu, naszemu 
narodowi, polskiej filozofii i kulturze takiego stróża, pasterza 
prawdy, dobra i piękna. Módlmy się o wieczne szczęście dla 
niego, a dla nas o wierność wartościom, którym on służył. Oj-
cze Albercie, niech Cię cieszy i napawa szczęściem wieczna 
Prawda, wieczne Dobro – Miłość i wieczne Piękno. Amen.

Ewangelizacja w mocy Ducha Świętego
Dzierżoniów, 9 maja 2017 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Maryi Matki Kościoła

1. Obecność prawdy o zmartwychwstaniu w świecie 
dzięki mocy Ducha Świętego

W niedzielę Dobrego Pasterza, rozpoczęliśmy czwarty ty-
dzień Okresu Wielkanocnego. Wiemy, że Okres Wielkanocny 
obejmuje 7 tygodni, czyli 50 dni do Niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego, a więc zbliżamy się do półmetku czasu okresu 
wielkanocnego. Zwróćmy uwagę, że w pierwszej części tego 
okresu liturgia święta nam przypomina o chrystofaniach, czyli 
o zjawieniach się Chrystusa Zmartwychwstałego, o ukazywaniu 
się Jezusa wybranym przez Niego ludziom. Jezus nie wszystkim 
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ukazał się po zmartwychwstaniu. Nie ukazał się Piłatowi, Hero-
dowi, nie ukazał się złoczyńcom, którzy Go do krzyża przybili 
i wielu innych opuścił, natomiast ukazał się swoim uczniom, 
żeby ich przekonać, że to, co od Niego słyszeli w ciągu trzech 
lat, to co widzieli, że to jest prawdziwe, że On zmartwychwstał 
zgodnie z tym, co zapowiadał, zgodnie z tym, co Pismo Starego 
Testamentu o Nim mówiło. Zmartwychwstanie Pańskie potwier-
dziło wiarygodność całego posłannictwa Jezusa i sprawiło, że 
chrześcijaństwo zaistniało.

Ono się objawiło światu w szczególny sposób, gdy ucznio-
wie otrzymali obiecanego Ducha Świętego. Te pierwsze pięć-
dziesiąt dni to były spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, to 
były rozmowy, modlitwa, ale Jezus idąc do nieba, prosił, żeby 
uczniowie zostali w Jerozolimie, żeby przyjęli moc i światło 
Ducha Świętego. W tej mocy Ducha Świętego sam Jezus działał. 
Najpierw był poczęty, zaistniał jako człowiek w mocy Ducha 
Świętego. Maryja w czasie zwiastowania usłyszała słowa: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni”. 
Duch Święty potem zstąpił na Jezusa, gdy był chrzczony, dla-
tego Jezus, gdy wyczytał słowa proroka Izajasza w Nazarecie: 
„Duch Pański spoczywa na Mnie”, te słowa odniósł do siebie. To 
właśnie On został przez Ojca namaszczony Duchem Świętym 
i w mocy Ducha Świętego prowadził nauczanie, czynił cuda, 
w mocy Ducha Świętego przeżywał też mękę, przyjął za nas 
cierpienie. W mocy Ducha Świętego zmartwychwstał i tę moc 
przekazał swoim uczniom, żeby oni byli mocniejsi, odważniejsi. 
Przecież trauma Wielkiego Tygodnia tak uczniów doświadczyła, 
że nie mogli dojść do siebie. Mimo że Jezusa widzieli po zmar-
twychwstaniu, to wątpili, byli niepewni i przede wszystkim byli 
pełni strachu, żeby ich też nie ukrzyżowano, nie zniszczono. 
Gdy dnia pięćdziesiątego po Zmartwychwstaniu otrzymali 
Ducha Świętego, przestali się bać. Piotr z Janem, gdy nauczali 
w Jerozolimie, byli wzywani przed Sanhedryn i ci zakazywali 
im głoszenia nauki o Chrystusie, ale apostołowie nie dali się 
powstrzymać i żadna siła nie mogła ich zahamować w opowia-
daniu o Chrystusie, który został ukrzyżowany, który przyjął 
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śmierć dobrowolnie za nasze grzechy i który zmartwychwstał 
i zapowiedział nasze zmartwychwstanie.

2. Apostolska skuteczność naznaczona działaniem 
Ducha Świętego

W dzisiejszych tekstach biblijnych jest mowa o kolejnych 
miejscach działania apostołów. Jest mowa o św. Pawle i o Bar-
nabie, który był przyjacielem św. Pawła, z nim nauczał, ale 
także o św. Piotrze. Przybył z Jerozolimy do Antiochii. W Je-
rozolimie apostołowie głównie głosili naukę o Jezusie dla Ży-
dów. Już w dzień zesłania Ducha Świętego, gdy Piotr wygłosił 
wspaniałe kazanie, trzy tysiące słuchaczy prosiło o chrzest na 
znak, że wierzą w to, co im Piotr powiedział o Jezusie i stało 
się uczniami Chrystusa, chrześcijanami. Chrześcijaństwo 
nie mogło się zatrzymać tylko na Jerozolimie, dlatego Jezus 
ukazał się Szawłowi, którego przeobraził w Pawła. Szaweł 
był wrogiem chrześcijan, zaangażowanym w zwalczanie ich 
i przyprowadzanie przed sąd. Przyczyniał się do męczenia, do 
zabijania wyznawców Chrystusa. Tak było np. ze Szczepanem, 
to właśnie Szaweł był świadkiem ukamienowania Szczepana, 
pierwszego męczennika, diakona. Jezus takiego człowieka, 
który zabijał chrześcijan, wybrał i Szaweł się nawrócił. Jezus 
ukazał mu się w drodze do Damaszku, wtedy usłyszał słowa od 
Jezusa: „Szawle, Szawle dlaczego Mnie prześladujesz?” Zwróć-
my uwagę, że Jezus nie zapytał go, dlaczego prześladuje Jego 
uczniów tylko powiedział – „dlaczego Mnie prześladujesz?” 
Znaczy to, że Jezus utożsamiał się ze swoimi uczniami i chciał 
powiedzieć, że to co Szaweł uczynił uczniom, to i Jezusowi 
uczynił. Jezus dokonał tej przemiany Szawła w Pawła, żeby 
stał się Apostołem Narodów, żeby zaniósł Ewangelię do pogan. 
To miasto Antiochia stało się ośrodkiem ewangelizacji wśród 
pogan. Jak Jerozolima była ośrodkiem ewangelizacji dla Żydów, 
tak Antiochia stała się miejscem ewangelizacji wśród pogan. 
Śpiewaliśmy dzisiaj słowa: „wszystkie narody, wysławiajcie 
Pana” bo Jezus przyszedł do wszystkich, nie tylko do Żydów. 
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Paweł został powołany, żeby Ewangelię zanieść w ówczesny 
świat rzymski cywilizowany. Dlatego zakończył swoje działanie 
apostolskie w Rzymie, tam został ścięty mieczem. W Rzymie 
zginął też św. Piotr. Wspominamy tych apostołów, żeby sobie 
uświadomić, jak wielką duchową rewolucję spowodował Duch 
Święty, który został przez Jezusa dany apostołom. Wypędził 
strach, napełnił ich odwagą, co zaowocowało przylgnięciem do 
Jezusa Chrystusa, dlatego Jezus stał się najważniejszy.

Wszyscy, oprócz św. Jana, oddali życie za Niego, zostali 
zamordowani, nie wyparli się wiary. Jan być może został 
oszczędzony, bo był na Kalwarii przy śmierci Jezusa, jako 
jedyny z Dwunastu. Tam cierpiał i przeżywał konanie Jezusa, 
tam usłyszał słowa konającego Jezusa: „Niewiasto oto syn 
Twój, synu oto Matka twoja. I wziął Maryję do siebie”. Jezus 
odchodził i chciał Maryi zostawić zastępcę i wybrał Jana, żeby 
miał Matkę, a Maryja, żeby miała syna. Może dlatego Janowi 
Bóg oszczędził później śmierci męczeńskiej, a wszyscy inni, 
pełni Ducha Świętego, oddali życie za Jezusa. To było piękne, 
wielkie świadectwo, apostolstwo, ewangelizacja, pełniona 
w mocy Ducha Świętego.

3.Wyzwanie apostolskie młodego pokolenia 
chrześcijan

Przypominamy sobie to, byśmy wiedzieli, co się teraz ma 
stać z wami. Ten sam Duch Święty, który był w Barnabie, 
w Pawle, w Piotrze, w innych apostołach, ten sam Duch Święty 
dzisiaj w was wstępuje i was napełni swoimi darami. I w was 
ma się stać to, co się stało w pierwszych uczniach. Chodzi o to, 
byście nabrali energii duchowej, żeby się wam chciało być 
misjonarzami Jezusa, żebyście nie byli chrześcijanami ospa-
łymi, którzy jak określił papież Franciszek, siedzą na kanapie, 
drzemią. Zejdź z kanapy, idź do koleżanki, do kolegi, podziel 
się swoją wiarą. Otrzymasz Ducha Świętego, żeby to robić 
chętniej i odważniej. Dzielenie się prawdą o Bogu, dzielenie 
się Ewangelią, dzielenie się swoją wiarą: to jest nasze zadanie, 



199

które się potęguje jak przyjmiemy bierzmowanie, czyli moc 
i światło Ducha Świętego. Wy wiecie najlepiej, kto potrzebuje 
waszego świadectwa. Nie wolno nikogo spisać na straty, każdy 
może się nawrócić z Szawła na Pawła, z Szymona na Piotra, 
dzięki mocy Bożej, która do człowieka przychodzi.

Dlatego podejmujecie dzisiaj zadanie świadczenia o Jezusie, 
zadanie by być misjonarzem, apostołem Jezusa Chrystusa. Ma-
cie dołączyć do świadków, którzy są już bierzmowani. Niech 
was nie gorszy, że niektóre osoby bierzmowane zapominają, kim 
są i po co przyjęły bierzmowanie, ich nie trzeba naśladować. 
Mamy wielu wspaniałych świadków i w ich ślady powinniśmy 
iść. Bóg będzie nas umacniał w wierze, ale też powiedział: 
„Mnie prześladowali i was prześladować będą”. Dlatego mu-
simy być gotowi na prześladowania i mieć świadomość, że 
mogą z nas się śmiać, że mogą z nas drwić. My się czasem 
tego wstydzimy, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 
Jezus powiedział: „Mnie prześladowali i was prześladować 
będą”, dodał też: „Mnie słuchali i was słuchać będą”. Wiemy, 
że są tacy, którzy słuchają.

Droga młodzieży, kończymy to rozważanie zapewnieniem, 
że my się dzisiaj gorąco modlimy za was, byście przyjęli dzisiaj 
misję podjęcia się dzieła ewangelizacji, świadczenia o Jezusie, 
że On jest najważniejszy, że On jest Zbawcą świata, żebyście tę 
misję prowadzili głosząc Jezusa słowem, ale jeszcze bardziej 
dając przykład chrześcijańskiego życia. Oby się wypełniły te 
słowa, które wypowiedzieliście: „pragniemy, aby Duch Święty, 
którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wia-
ry i postępowania według jej zasad”. Oby to się spełniło. Amen.
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Lepsi uczniowie Chrystusa 
i lepsze dzieci Maryi

Szczytna, 10 maja 2017 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

1. Obecność Maryi w Kanie i w dziejach Kościoła

Chciałbym w homilii najpierw pochylić się z wami nad 
przesłaniem Bożego słowa, które zostało ogłoszone, ono jest 
zawsze najważniejsze. Także wspomnimy krótko o przesłaniu 
Matki Bożej z Fatimy i pomyślimy, jak odpowiemy na prze-
słanie Bożego słowa i także na życzenie, które nam zostawiła 
Matka Boża w Fatimie.

O Niewieście wywyższonej w słońcu, z księżycem pod 
stopami i z wieńcem gwiazd dwunastu na głowie, czytamy 
w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia w cza-
sie żniw, w czasie lata. Ta wizja Niewiasty w słońcu, ozdobionej 
księżycem i gwiazdami to wizja Matki Bożej. Tę wizję miał 
uczeń, który pod krzyżem usłyszał słowa – „Synu, oto Matka 
twoja”. Maryja jakby chciała podziękować za to, że wziął Ją 
do siebie spod krzyża, że zastępował Jej Syna, który został 
zabity, ale który zmartwychwstał i poszedł do nieba, a na ziemi 
z Maryją pozostał Jan do końca Jej ziemskich dni. Towarzyszył 
Jej do momentu, aż została wzięta do nieba. Potem Ją zobaczył 
wywyższoną w chwale niebieskiej i tę wizję przekazał Kościo-
łowi. My do niej wracamy, ilekroć chcemy rozważać osobę 
Matki Najświętszej. Zobaczcie, Matka Boża Fatimska jest 
taka podobna do tej wizji, którą zostawił św. Jan Ewangelista 
– „Niewiasta w słońcu”. Łucja we wspomnieniach przekazała, 
jak wyjątkowa światłość biła od Maryi. Niewiasta w słońcu.

W wizji janowej jest także mowa o smoku, który wypowie-
dział walkę Niewieście i Jej potomstwu, chciał zniszczyć już na 
samym początku Syna, którego porodziła. To szatan, który jest 
na ziemi, został z nieba wypędzony, bo nie chciał Bogu służyć, 
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nie chciał śpiewać pieśni uwielbienia na cześć Stwórcy, dlatego 
tam nie mogło być dla niego miejsca i został wypędzony z nie-
ba. Znalazł się w piekle, ale także i na ziemi będzie do końca 
świata. Jezus z nim stoczył walkę i szatana pokonał, ale go nie 
wypędził z tego świata. Szatan został zwyciężony. Od momentu, 
gdy Chrystus umarł na Krzyżu, jest możliwe zwycięstwo nad 
szatanem i każdy człowiek może szatana zwyciężyć, ale nie 
sam, nie mocą swoją, tylko mocą czerpaną od Chrystusa. Jest 
tak wielu ludzi na ziemi, którzy trzymając się dłoni Chrystu-
sa, patrząc w oblicze Maryi, szatana zwyciężają i z szatanem 
walczą, bo on jest odwiecznym wrogiem Boga i człowieka. 
Denerwuje go w nas nasze podobieństwo do Boga i dlatego nas 
chce w swoje szpony pochwycić, by nas na wieczność zabrać 
do ciemności, do tych istot, które nienawidzą Boga. A my się 
obronimy i Matka Boża nam w tej obronie pomaga.

Przejdźmy do Ewangelii, która mówi nam o pierwszym 
cudzie Jezusa, który został uczyniony przez Syna Bożego 
z Maryją, na Jej wskazanie. Czyżby Chrystus nie wiedział, co 
ma czynić? Wiedział, ale chciał Matkę włączyć w dzieło po-
magania ludziom, żeby Ona była obecna, Ona zauważyła, że 
coś szwankuje, że jest jakiś brak. Z tą troską przyszła do Niego 
– „Synu, nie mają wina.” To było specjalne zamierzenie, Jezus 
swoją Matkę włączył w dzieło ratowania świata, pomagania 
światu. To nam mówi Kana Galilejska.

Drugi wniosek, jaki możemy wyprowadzić z tej sceny ga-
lilejskiej to ten, że warto Matkę Bożą zapraszać do siebie, na 
nasze uroczystości rodzinne, parafialne, sąsiedzkie. Nowożeńcy 
Ją zaprosili i Jej obecność była błogosławiona. Gdzie jest Ma-
ryja, tam się dzieje dobro, tam jest pięknie, tam jest atmosfera 
Boża. A czy my zapraszamy Maryję? W tych rekolekcjach, które 
zaczynacie, winniście wszyscy Maryję zaprosić do waszych 
rodzin, żeby była z wami, byście o Niej pamiętali i modlili 
się tak, jak Ona życzyła sobie, czcili Jej niepokalane serce. 
Jeżeli to zrobicie, to jest wasze zwycięstwo, to przejdziecie 
przez życie sensownie i pięknie. Kana Galilejska nam mówi, 
że warto zapraszać Maryję, Jezusa w nasze życie, bo niczego 
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nam nie  zepsują, ale pomogą, staną w naszej obronie, w naszej 
potrzebie.

2. Dar widzenia Chrystusa w drugim człowieku

Gdy się przyglądamy zdarzeniu w Kanie Galilejskiej, to 
słyszymy słowa Maryi, które wypowiada do sług: „zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. Są to ostatnie słowa Matki 
Bożej zapisane w Ewangeliach z czasu Jej ziemskiego życia. Są 
to słowa Jej testamentu dla nas: „zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. Jezus nam mówi – „nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”, na sądzie nam powie: „cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych braci moich, Mnieście uczynili”. 
Uczynki względem ciała i względem duszy będą przedmiotem 
końcowego sądu. Dzisiaj w Dzierżoniowie odwiedziłem 4 szko-
ły i 2 przedszkola. W szkole podstawowej było przedstawienie 
bardzo ewangeliczne. Był przedstawiony pobożny szewc, mo-
dlił się, klęczał przed krzyżem i pewnego razu zaprosił Jezusa 
do siebie: „Panie Jezu, przyjdź do mnie”. Nadszedł ten dzień, 
kiedy Jezus obiecał, że przyjdzie, szewc zamknął swój zakład 
i czekał na Jezusa. Czeka i nie ma nikogo. I tak sobie myśli – 
„kiedy ten Pan Jezus przyjdzie?” Po jakimś czasie przychodzi 
uboga dziewczynka, prosząc by otworzył. Powiedział, że dziś 
nie pracuje, bo ma gościa i czeka na niego. Dziewczynka prosi 
jednak, by otworzył bo jej się but zepsuł i jej zimno. Szewc się 
wzruszył, wziął narzędzia i naprawił but. Dziewczynka wyszła 
uradowana. Szewc czekał dalej na gościa, który obiecał przyjść. 
Minęła kolejna godzina i następna. Nie ma. W godzinach po-
południowych ktoś puka. Tym razem to głodny chłopak, który 
dwa dni nic nie jadł i szukał kogoś, kto mu pomoże. Szewc 
dał mu chleba ze smalcem i chłopiec zjadłszy, poszedł dalej. 
Szewc czeka dalej na Chrystusa, który ma przyjść. Minęła szósta 
wieczorem, trzeba było zakład zamknąć na dobre. Chrystus nie 
przyszedł. Na drugi dzień szewc klęka przed krzyżem mówiąc: 
„Jezu, obiecałeś przyjść, dlaczego nie przyszedłeś? Czekałem 
cały dzień, chciałem Cię o coś zapytać, poprosić. Dlaczego 
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nie przyszedłeś?” Usłyszał z krzyża cichy głos, który doszedł 
do jego duszy: „byłem przecież. Jak to byłeś? A była u ciebie 
dziewczynka, która prosiła, byś naprawił jej but, przyszedłem 
także w tym głodnym chłopcu, który cię prosił o kromkę chleba, 
to Ja byłem”. Było to przedstawienie bardzo pouczające, ewan-
geliczne. Ludzie, których spotykamy, którzy są w potrzebie, to 
są ludzie, w których Chrystus przychodzi. Prawdziwe są słowa: 
„cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, Mnieście 
uczynili”. Pamiętajmy, to jest najważniejsze w chrześcijaństwie, 
to jest najważniejsze wśród ludzi, którzy wierzą i kochają 
Chrystusa, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jeśli Matka 
Boża powiedziała: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” 
to pamiętajmy, że to powiedział Jezus Chrystus, że On się utoż-
samia z drugim człowiekiem. Nie patrzmy na nikogo jako na 
wilka, na nieprzyjaciela, na wroga, zwłaszcza na tych, którzy 
są w potrzebie. Nie mówmy, to mnie nie obchodzi, to są inni, 
niech oni pomagają, bo na sądzie ostatecznym Jezus zapyta o to 
właśnie. Tak by można było to przesłanie dzisiejszego słowa 
Bożego zaprezentować.

3. Modlitwa różańcowa sposobem naprawy świata

Przejdźmy jeszcze na moment do przesłania Maryi z Fati-
my. Jest to wezwanie do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, do 
pokuty, do cierpienia, do nawracania się, bardzo ważne. We-
zwanie do modlitwy, świat dzisiaj zapomina o Bogu. Europa 
ma amnezję, wybrano prezydenta we Francji, który powiedział, 
że trzeba wrócić do idei oświecenia, czyli prądu nowożytne-
go, który jest z istoty bezbożny, chce wypędzić Boga z serc 
ludzkich, zniszczyć religię. O to chodziło w oświeceniu, w re-
wolucji francuskiej. Ten duch rewolucji przeniósł się do Rosji, 
gdzie bolszewicy dokonali rewolucji też bezbożnej. Iluż ludzi 
zniszczono, zabito za Lenina i Stalina, ileż zniszczono ikon, 
świętości. Jeśli dzisiaj takie hasła wracają, to co mamy robić? 
Wziąć do ręki różaniec. Co nam pozostało? Nie będziemy się 
bić, nie mamy możliwości, żeby ludzi przekonać, pozostała 
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nam modlitwa różańcowa, już sprawdzona w ciągu wieków, 
w dziejach Europy. Sprawdziła się ona w czasie Bitwy War-
szawskiej 15 sierpnia 1920 r. Żołnierze, nawet ci z wrogiego 
obozu, widzieli Matkę Bożą, której przypisano zwycięstwo 
Polaków. Matka Boża jest naszą Wspomożycielką. To jest 
przesłanie Fatimy, więcej powiedzą ojcowie rekolekcjoniści. 
A my chciejmy zaprosić Matkę Bożą do naszych rodzin, zgłę-
biajmy przesłanie fatimskie w tym szczególnym czasie setnej 
rocznicy ukazywania się Matki Bożej w Fatimie i starajmy się 
to przesłanie wypełniać.

Prośmy Matkę Najświętszą, która jest wszędzie tam, gdzie 
Eucharystia, módlmy się byście mogli się duchowo odrodzić. 
Pomóżmy Matce Bożej w naprawie świata. Świat może być 
naprawiony przez modlitwę różańcową, przez nawrócenie 
i pokutę. Nie naprawią świata prezydenci, parlamenty, świat 
mogą naprawić ludzie ewangeliczni, którzy słuchają Boga, 
którzy są przyjaciółmi Maryi, Jej dobrymi dziećmi. Stańmy się 
przez te rekolekcje, przez to nawiedzenie Matki Bożej, lepszymi 
uczniami Chrystusa i także lepszymi dziećmi Maryi. Amen.

Pogłębiona świadomość otrzymanego 
daru życia

Nowa Ruda-Słupiec, 11 maja 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

1. Biblijne świadectwa działania Ducha Świętego

Wysłuchaliśmy Bożego słowa. Dwa pierwsze czytania doty-
czyły głównie Ducha Świętego, dlatego że za chwilę przybędzie 
Duch Święty do waszych umysłów i do waszych serc. Zostało 
nam przypominane przez proroka Ezechiela, że Duch Święty 
już działał w Starym Testamencie i że przemawiał przez pro-
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roków. Była zapowiedź, że zabierze ludziom serca kamienne 
i da im serca z ciała czyli serca wrażliwe, kochające. To była 
zapowiedź, że Duch Święty będzie zmiękczał ludzkie serca, 
żeby były wrażliwe na dobro, zdolne do miłowania.

W II czytaniu słyszeliśmy, jak wyglądało to pierwsze wielkie 
bierzmowanie, czyli Zesłanie Ducha Świętego obiecane przez 
samego Jezusa. Było to dnia pięćdziesiątego po Zmartwych-
wstaniu. Już 10 dni Jezusa nie było na ziemi, bo poszedł do 
nieba, ale został w Kościele i na ten Kościół, który był jeszcze 
taki niezdecydowany, troszkę wystraszony jeszcze przeżyciami 
Wielkiego Tygodnia, Duch Święty zstąpił i ich odmienił w od-
ważnych świadków Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy w II czytaniu 
fragment kazania św. Piotra, który mówił odważnie. To nie 
był ten sam Piotr, który zaparł się Jezusa, nie przyznał się, że 
jest Jego uczniem. Po zesłaniu Ducha Świętego nabrał odwagi 
i mówił otwarcie, nie zważając na konsekwencje. Potem, gdy 
ruszył ze św. Janem i głosili razem Ewangelię, byli ciągle za-
trzymywani i przesłuchiwani, ale żadna siła ich nie zdołała ich 
powstrzymać od głoszenia Ewangelii.

2. Odkrycie i wypełnienie powołania w mocy Bożego 
Ducha

Droga młodzieży, dzisiaj Duch Święty przybędzie do was. 
Otrzymacie Ducha Świętego po to, żebyście odkryli swoje 
powołanie i wypełnili je jak najlepiej. Duch Święty. Co to jest 
powołanie? Każde powołanie to jest wielki dar i wielkie zadanie, 
dar i zobowiązanie. Powołania się nakładają w naszym życiu, 
czasem przychodzą coraz to nowe powołania. Jakie powołania 
są nam znane? Powołanie do życia. Jesteśmy, mogło nas nie być, 
a żyjemy. Bóg nas powołał do życia przez naszych rodziców, 
to jest pierwsze powołanie. Potem mamy powołanie do tego, 
żeby być chłopcem czy dziewczynką. To nie jest tak, jak mówią 
dzisiaj ci, którzy nam serwują kłamstwa ideologii „gender”, że 
płeć jest do ustalenia, że to sprawa kultury, a nie natury. To jest 
wielkie kłamstwo. Płeć jest sprawą natury i Bóg nas powołuje, 
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jednych do bycia mężczyznami, drugich do bycia kobietami. To 
nie my sobie ustalamy płeć. Kolejne powołanie, to powołanie 
do bycia dzieckiem Bożym, do bycia w Kościele. Otrzymaliśmy 
je na chrzcie świętym, jesteśmy wspólnotą, która nazywa się 
Kościołem. To jest powołanie też, by być uczniem Jezusa Chry-
stusa. Dzisiaj otrzymujecie powołanie, by stać się dojrzałym 
świadkiem Jezusa, głosić Chrystusa w swoim otoczeniu. Może 
masz kolegów, którzy mają wątpliwości, trudności z modlitwą 
i Bóg nie jest dla nich ważny. Jeśli dla Ciebie jest ważny, to 
zrób coś, żeby ich przekonać, że bez Boga ani do proga, bez 
Boga wszystko traci sens. Proś Ducha Świętego, żeby Ci po-
mógł trafić do serc tych ludzi, by ich przekonać i wprowadzić 
na drogę wiary. Właśnie dzisiaj otrzymujecie powołanie, aby 
być świadkiem Jezusa, żeby ogłaszać słowem i swoją postawą 
życia, że Chrystus Pan jest najważniejszy, że warto Go słuchać 
i żyć Jego Ewangelią.

3. Gotowość na nowe wezwania Boże

Te powołania już znamy. A jakie jeszcze przyjdą powoła-
nia? Przyjdzie za jakiś czas powołanie do małżeństwa, może 
do kapłaństwa, czy życia zakonnego. To też będzie powołanie, 
które trzeba rozpoznać, modlić się o jego rozeznanie. Każde 
powołanie jest piękne i każde jest trudne, bo jest pewną rezy-
gnacją, trzeba z czegoś zrezygnować. Jak wybierze się żonę, 
to rezygnuje się z innych kobiet. Gdy kobieta wybiera męża, 
to rezygnuje z innych mężczyzn. Każde powołanie niesie ze 
sobą pewne ograniczenia. Jak się wybiera kapłaństwo, to się 
rezygnuje z małżeństwa. Ale życie bez ofiary, bez poświęcenia 
jest mało warte, jest puste.

Droga młodzieży, dzisiaj Duch Święty do was przybędzie, 
żeby wam pomóc rozeznać wasze powołanie, by wam pomóc 
wybrać małżonka, czy kapłaństwo, czy życie zakonne, czy 
nawet życie samotne, które też jest pięknym powołaniem. Są 
różne powołania, ważne, żeby to wybrać, co nam Bóg chce 
dać, rozpoznać powołanie. Bez Ducha Świętego to nam kiep-
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sko idzie. Będąc przyjacielem Ducha Świętego, to wszystko 
rozpoznacie i powołanie pięknie wypełnicie. Bo powołanie 
trzeba odkryć, trzeba się nim cieszyć i być wiernym. W każdym 
powołaniu jest rezygnacja z czegoś i każde też powołanie jest 
złączone z apostolstwem, z posłaniem.

W tym roku hasło duszpasterskie brzmi: „Idźcie i głoście”. 
To znaczy, że mamy być misjonarzami, świadkami Jezusa 
Chrystusa, dlatego widzimy jak bardzo ważna jest pomoc Du-
cha Świętego, jak bardzo ważne jest bierzmowanie. Nie można 
tego lekceważyć. Przyjęcie sakramentu bierzmowania to jest 
potrzeba naszego serca. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo nie 
wszystko wiemy, nie wszystko rozumiemy, jesteśmy czasem 
zagubieni. Potrzebujemy Ducha Świętego, by być mężnymi, 
odważnymi ludźmi, by nie wstydzić się wiary, byśmy wierzyli, 
służyli drugim, byli pokorni. To wszystko pochodzi od Ducha 
Świętego i Duch Święty nas uzdalnia do takiego solidnego 
wypełniania naszego powołania.

Dlatego, kończąc tę refleksję, zachęcam do modlitwy wa-
szych bliskich i kapłanów. Wszyscy będziemy się modlić, żeby 
to, co się dzisiaj stanie, przyniosło piękne owoce, by przyjście 
Ducha Świętego was przeobraziło w młodzież lepszą i mą-
drzejszą. Amen.

Wsłuchani w naukę Chrystusa i Maryi
Góra Chełmiec (Wałbrzych), 12 maja 2017 r.

Msza św. na zakończenie pieszej pielgrzymki uczniów z wałbrzyskich szkół

1. Jezus Drogą, Prawdą i Życiem

Na tej górze, na której jesteśmy podczas Eucharystii, Bóg 
ogłosił swoje słowo, przekazał nam orędzie, które dzisiaj po-
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wiążemy z orędziem przekazanym 100 lat temu przez Matkę 
Bożą za pośrednictwem pastuszków fatimskich. Najpierw po-
wracamy do słów Jezusa, który w dzisiejszej Ewangelii mówi 
nam bardzo ważne prawdy.

Najpierw zatrzymajmy się nad zdaniem: „Ja jestem Drogą, 
Prawdą i Życiem. Ja jestem Drogą”. Dzisiaj mówimy o drodze 
do postępu, drodze do sukcesu, drodze do pokoju, a Jezus jest 
dla nas drogą do szczęśliwości ziemskiej i wiecznej. Jezus 
jest naszą drogą do nas samych, do bliźnich i do Boga. Jeżeli 
jesteśmy z Jezusem zaprzyjaźnieni, to wiemy, po co żyjemy, 
to mamy właściwe spojrzenie na nas samych. Jeśli z Jezusem 
jesteśmy w przyjaźni, to też wiemy, że mamy drugim służyć, 
z Chrystusem jest najlepiej dochodzić do drugiego człowieka. 
Wtedy wygasza się w nas egoizm i wyzwala się miłość bezin-
teresowna do naszych bliźnich. Jezus też jest drogą do Ojca. 
Powiedział, że „nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze 
Mnie”. Jest drogą, którą idziemy do Ojca.

Jest Chrystus także Prawdą, bo nam przyniósł prawdę o nas 
samych, o naszych bliźnich, o zbawieniu, o życiu wiecznym. 
Ta prawda o życiu wiecznym, dzisiaj przez Jezusa jest nam 
przypomniana. Jezus mówi: „niech się nie trwoży serce wasze, 
w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, 
to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. Jezus 
na tej górze nam dziś zatem przypomina, że jest niebo, jest 
nowa ojczyzna, do której On już odszedł w dzień wniebowstą-
pienia. Poszedł tam nam przygotować miejsce: „a gdy odejdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. Mamy tu przy-
pomnienie, że z tej ziemi przejdziemy do nieba na mieszkania, 
które nam przygotuje Jezus. W chwili śmierci, gdy się kończy 
życie ziemskie, Jezus przychodzi po swoich przyjaciół, tych, 
którzy na ziemi w Niego wierzyli i Go kochali, Jego Ewangelią 
przyozdabiali życie, by ich zaprowadzić na wieczne przeby-
wanie w niebie.
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2. Fatimskie przypomnienie prawdy o niebie i piekle

Drodzy słuchacze, o niebie wiele mówiła Matka Najświętsza 
w Fatimie 100 lat temu. Gdy Łucja zapytała Ją, skąd przy-
chodzi, Maryja odpowiedziała: „przychodzę z nieba”. Wtedy 
Łucja zapytała odważnie, czy będzie w niebie. Matka Boża 
odpowiedziała, że będzie. Następne pytanie było, czy Hiacynta 
będzie w niebie, Maryja też potwierdziła, że będzie. Wreszcie 
zapytała Łucja o Franciszka, czy on będzie w niebie. Maryja 
powiedziała, że będzie, ale musi odmówić jeszcze wiele różań-
ców. A więc Matka Boża całej trójce wskazała niebo, obiecała, 
że będą w niebie. To jest też przypomnienie prawdy, że jest 
niebo, o którym mówił Jezus, że tam odszedł, by nam przygo-
tować miejsce, byśmy potem z Nim byli na zawsze. O niebie 
też mówiła Maryja, wskazując, że pastuszkowie fatimscy też 
będą zabrani do nieba.

Ale w wieczności jest nie tylko niebo, jest też piekło. Jezus 
mówił wiele razy o piekle, o ogniu nieugaszonym. Przypomnij-
my, że Matka Boża też o piekle mówiła i to piekło dzieci mogły 
zobaczyć. Było to przy trzecim zjawieniu 13 lipca. Pod koniec 
tego zjawienia dzieci ujrzały piekło, gdzie byli ludzie, którzy 
służyli złu, służyli szatanowi i szatana słuchali. Łucja napisała, 
że to było przerażające doświadczenie i gdyby wcześniej Matka 
Boża nie powiedziała im o niebie, które jest dla przyjaciół Boga, 
to by ze strachu umarli, patrząc na tę okropność piekła. Dzisiaj, 
czasem ludzie zapominają o piekle, a niektórzy mówią, że Bóg 
jest tak dobry i miłosierny, że piekło jest tylko hipotezą, stra-
szakiem, że nie można piekła połączyć z miłosierdziem Boga. 
To przypomnienie w Fatimie, że jest piekło, jest bardzo ważne 
dla współczesnych ludzi, bo dzisiaj ludzie o piekle zapominają 
i sobie z tego nic nie robią. By znać pełną prawdę o wieczności, 
to także trzeba wiedzieć o tym, że nie tylko jest niebo ale także 
piekło – dla ludzi, którzy tutaj na ziemi byli wrogami Boga.

Niedawno czytałem artykuł, w którym była mowa o podwój-
nej śmierci. Śmierć pierwsza to ta, kiedy ktoś z bliskich nam 
umiera lub ktoś ginie w wypadku. To jest śmierć dla tego świata 
i przejście do wieczności. Po śmierci ziemskiej może nastąpić 
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śmierć druga, to jest śmierć na wieki w piekle. Ci, którzy są 
piekle, oni żyją, ale to są ludzie, którzy umarli dla Boga. Dlatego 
można to określić, że to jest śmierć druga, śmierć dla Boga, dla 
miłości i wieczne potępienie.

Zakończenie

Moi drodzy, to jest właśnie przesłanie Matki Bożej z Fatimy. 
Gdy przyjmujemy to przesłanie, to dochodzimy do wewnętrz-
nego pokoju i mamy w sobie nadzieję, że Jezus nas do nieba 
przyjmie, że Matka Boża też będzie o nas pamiętać. Jeżeli się 
na różańcu modlimy i wyrażamy prośbę: „święta Maryjo, Matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci 
naszej”, to na pewno ta prośba jest przez Maryję usłyszana i bę-
dzie wypełniona. Wierzmy mocno w pomoc Matki Najświętszej. 
My mamy swoje mamusie czy babcie, które najbardziej z ludzi 
nas kochają, ale mamy nasze potem odchodzą do wieczności 
i zostaje nam Maryja jako Matka nas wszystkich, Matka, która 
nas bardzo kocha. Ona w Fatimie nas ostrzegała, żebyśmy 
nie żyli lekkomyślnie, ale byśmy się modlili, nawracali się 
na Ewangelię i czynili pokutę za grzeszników. Z pewnością 
macie kolegów, którzy przestali chodzić do Kościoła, przestali 
się spowiadać, różna jest młodzież. Niech nam zależy na tym, 
żebyśmy nie stracili na wieki naszych kolegów i koleżanek, 
dlatego trzeba im delikatnie przypominać, że warto wierzyć. 
Człowiek wierzący w Boga niczego nie traci, a zyskuje całą 
wieczność. Natomiast gdy ktoś od Boga się oddali, to może 
stracić całą wieczność.

Dlatego niech wam zależy na umacnianiu waszych rówieśni-
ków w wierze i wskazywaniu poprzez swoje słowo i przykład, 
że warto wierzyć, warto być uczniem Jezusa i dobrym dzieckiem 
Matki Najświętszej. O to się na tej górze modlimy, żebyśmy 
z tej góry dzisiaj zeszli odmienieni jako lepsi uczniowie Jezusa, 
którzy przylgnęli do Jego Ewangelii i także jako lepsze dzieci 
Matki Najświętszej, wsłuchujące się, w tych dniach, w Jej 
orędzie z Fatimy. Amen.
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Hołd dla Maryi w koronacji obrazu 
Matki Bożej Świdnickiej

Świdnica, 13 maja 2017 roku
Słowo wypowiedziane przed Mszą św. w czasie uroczystości koronacji 

wizerunku Matki Bożej Świdnickiej pod przewodnictwem Jego Eminencji 
Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywamy dzisiaj w Kościele 
i w świecie doniosły dzień. Jest to dzień setnej rocznicy zja-
wienia się Maryi, Matki Chrystusa i Matki Kościoła trojgu 
fatimskim dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Ojciec św. 
Franciszek przebywa dzisiaj, w tym rocznicowym dniu, jako 
pielgrzym w Fatimie, otoczony prawie milionową rzeszą wier-
nych z całego świata. Dokładnie o tej porze sprawuje na placu 
Fatimskim Eucharystię, podczas której podziękuje Panu Bogu 
za przysłanie na ziemię Maryi z orędziem wzywającym świat 
do nawrócenia, do pokuty i do modlitwy. W czasie Mszy św. 
ogłosi świętymi; błogosławioną Hiacyntę i błogosławionego 
Franciszka, fatimskich pastuszków, odbiorców orędzia Maryi.

W duchowej łączności z Ojcem św. Franciszkiem groma-
dzimy się dzisiaj w katedrze świdnickiej, aby uczestniczyć 
w historycznym wydarzeniu, jakim jest koronacja czczonego 
w tej świątyni od pięciu wieków, wizerunku Matki Bożej 
Świdnickiej. Poprzez koronację chcemy Maryi podziękować 
za wielowiekową opiekę nad tym miastem, a od trzynastu lat 
– za opiekę nad diecezją świdnicką. Przez ten akt koronacji 
dziękujemy Maryi za wszystkie łaski wyproszone wiernym, 
szczególnie za liczne cudowne uzdrowienia, z których wiele 
jest odnotowanych w księgach archiwalnych tutejszej parafii. 
W geście koronacji chcemy także zawierzyć Niepokalanemu 
Sercu Maryi naszą przyszłość.

Aktu koronacji podczas dzisiejszej Eucharystii w imieniu 
Ojca św. Franciszka dokona wyznaczony przez niego Legat – 
Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, były 
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prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, jeden z najbliższych 
współpracowników trzech ostatnich papieży. Eminencjo, 
serdecznie witam w naszej katedrze, jako legata papieskiego 
i koronatora obrazu naszej Madonny w Słońcu. Wraz z Emi-
nencją witam dwóch kapłanów asystujących Księdzu Kardy-
nałowi w dzisiejszej celebracji, wyznaczonych przez Stolicę 
Apostolską: ks. prałata Stanisława Chomiaka, kanclerza naszej 
kurii i ks. prałata Jana Bagińskiego, poprzedniego proboszcza 
naszej katedry.

Eminencja pozwoli, że bardzo krótko przedstawię osobę 
Księdza Kardynała uczestnikom naszej uroczystości.

Ksiądz Kardynał Grocholewski urodził się i wychował na 
Ziemi Wielkopolskiej. Idąc za głosem powołania, odbył studia 
filozoficzno-teologiczne i formację ascetyczno-duszpaster-
ską w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 
Dnia 26 maja 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Po trzech latach pracy 
wikariuszowskiej w parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, 
został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. Studia 
odbył na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim na Wydziale 
Prawa Kanonicznego, uwieńczone w roku 1968 licencjatem 
nagrodzonym złotym medalem przez Uniwersytet. W cztery 
lata później uzyskał doktorat, nagrodzony złotym medalem 
przez Papieża Pawła VI. Następnie ukończył trzyletnie Stu-
dium Rotalne uzyskując tytuł Adwokata Rotalnego. Jako 
świetnie przygotowany kanonista, został skierowany do pracy 
w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. Pracował 
tam 27 lat, przechodząc kolejno przez wszystkie stanowiska: 
notariusza, kanclerza, sekretarza i prefekta. W latach 1999-2015 
był prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej. Jako prefekt 
Kongregacji roztoczył opiekę i nadzór nad wszystkimi semina-
riami duchownymi, wydziałami kościelnymi i uniwersytetami 
katolickimi oraz szkołami katolickimi w całym Kościele po-
wszechnym. Był i jest często zapraszany z wykładami na sym-
pozja naukowe i inne spotkania, także na świeckie uniwersytety 
i do środowisk niekatolickich. Otrzymał doktorat honoris causa 
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20 uczelni. Posiada bardzo dużo innych odznaczeń i wyróżnień 
przyznanych mu przez rządy, różne instytucje pozarządowe 
i stowarzyszenia.

We współczesnej nauce i kulturze, w dobie odradzającego się 
pozytywizmu prawnego, Ksiądz Kardynał jest obrońcą prawa 
naturalnego, jest promotorem integralnej edukacji: równocze-
snego rozwoju intelektu i przymiotów serca. Jest zatroskany 
o rozwój mediów katolickich jako bardzo ważnego narzędzia 
ewangelizacji.

W ostatnich latach wiele mówi i pisze na temat relacji 
teologii z innymi dyscyplinami naukowymi uprawianymi na 
uniwersytetach oraz na temat dialogu wiary i rozumu.

Przed dwoma laty ukazał się w Polsce wywiad z Księdzem 
Kardynałem. Został on opublikowany w książce pt.: „Ukazy-
wać światu Chrystusa”’ (Poznań 2015). Wywiad ten odkrywa 
niezwykłą mądrość Księdza Kardynała, jego ogromną miłość 
do Pana Boga i do Kościoła.

Eminencjo, proszę mi pozwolić jeszcze bardzo krótko powi-
tać innych znakomitych gości naszej dzisiejszej uroczystości.

Witam przedstawiciela pana prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana ministra Andrzeja Derę.

Witam z szacunkiem i wdzięcznością Jego Ekscelencję 
księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskie-
go. Witam z wielką czcią wśród nas Jego Eminencję księdza 
kardynała Henryka Gulbinowicza, długoletniego metropolitę 
wrocławskiego, który dwukrotnie gościł we Wrocławiu Ojca 
Świętego św. Jana Pawła II. Witam serdecznie następcę księdza 
kardynała Gulbinowicza na urzędzie metropolity wrocław-
skiego, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Mariana Gołę-
biewskiego, seniora. Witam Ich Ekscelencje, księży biskupów: 
księdza biskupa Włodzimierza Juszczaka, biskupa diecezji wro-
cławsko-gdańskiej, kościoła grekokatolickiego, księdza biskupa 
Marka Mendyka z Legnicy, księdza biskupa Damiana Bryla 
z Poznania i naszego księdza biskupa Adama Bałabucha. Witam 
Ich Ekscelencje księży biskupów seniorów: księdza biskupa 
Adama Dyczkowskiego, biskupa zielonogór sko-gorzowskiego, 
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księdza biskupa Stefana Cichego z Legnicy i księdza biskupa 
Pawła Sochę z Zielonej Góry. Witam serdecznie delegata 
księdza biskupa Ipolta z Goerlitz – ks. infułata dra Alfreda 
Hoffmana, wikariusza generalnego diecezji w Goerlitz.

Witam z szacunkiem na naszej uroczystości przedstawicieli 
rządu i parlamentu: panią Annę Zalewską, minister Edukacji 
Narodowej. Witam pana Michała Dworczyka, wiceministra 
Obrony Narodowej. Witam parlamentarzystów, panów posłów 
Ireneusza Zyskę i Wojciecha Murdzka oraz pana senatora Wie-
sława Kiliana.

Witam władze województwa dolnośląskiego w osobie pana 
Kamila Zielińskiego, wicewojewodę dolnośląskiego. Witam 
przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Witam serdecznie następne osoby duchowne: Świdnicką 
Kapitułę Katedralną, Kapituły kolegiackie z Wałbrzycha, 
Kłodzka i Strzegomia wraz z ich prepozytami i dziekanami. 
Witam księdza prałata Ludwika Sosnowskiego, byłego pro-
boszcza katedry. Witam księdza prałata Józefa Lisowskiego, 
kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej. Witam kustoszów na-
szych sanktuariów maryjnych: z Barda, Wambierzyc, z Góry 
Iglicznej i Polanicy-Zdroju, z Sokołówki. Witam o. Maksy-
miliana Nawarę podprzeora Ojców Benedyktynów w Lubiniu 
wraz z wielebnym bratem Cyprianem, kiedyś naszym księdzem 
Romanem Tomaszczukiem. Witam wszystkich dziekanów, 
proboszczów i wikariuszy.

Witam siostry zakonne i inne osoby życia konsekrowanego 
na czele z matką generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi.

Witam przedstawicieli wyższych uczelni z Wałbrzycha, 
Świdnicy i z Wrocławia na czele z rektorem PWT we Wrocła-
wiu, ks. prof. dr hab. Włodzimierzem Wołyńcem.

Witam serdecznie władze samorządowe naszego regionu. 
Wśród nich na pierwszym miejscu witam panią Beatę Moskal-
-Słaniewską, prezydent Świdnicy. Witam wszystkich burmi-
strzów miast, wójtów gmin na czele z panią Teresą Mazurek, 
wójt gminy Świdnica. Witam przewodniczących rad powiato-
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wych, miejskich i gminnych. Witam przedstawicieli placówek 
oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli i katechetów.

Witam pana Dariusza Drapikowskiego, artystę, który wy-
konał korony i sukienkę dla obrazu Matki Bożej Świdnickiej. 
Witam damy i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu 
Bożego w Jerozolimie. Witam bractwo św. Józefa i Bractwo 
Krzyża Świętego. Witam członków towarzystwa Przyjaciół 
Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Witam Towa-
rzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, 
Witam przedstawicieli Sybiraków, przedstawicieli organizacji 
kombatanckich i niepodległościowych. Witam pana Henryka 
Kocha, prezesa dolnośląskiego oddziału „Civitas Christiana”. 
Witam przedstawicieli Izby Rzemieślniczej z Wrocławia i Wał-
brzycha. Witam przedstawicieli górników.

Witam serdecznie służby mundurowe, panów komendantów 
policji, straży pożarnej. Witam orkiestrę wojskową, sygnalistów, 
chórzystów. Witam poczty sztandarowe. Witam delegacje z po-
szczególnych parafii i dekanatów. Witam wszystkich obecnych 
w katedrze. Przepraszam, że nie wymieniłem wszystkich na-
szych drogich gości z imienia i nazwiska.

Na koniec witam bardzo serdecznie i pozdrawiam gorąco 
wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji 
Trwam. Dziękujemy za wspieranie nas waszą modlitwą. Witam 
przedstawicieli naszych mediów regionalnych.

Bardzo proszę Eminencję o przewodniczenie liturgii Mszy św., 
wygłoszenie słowa Bożego, dokonanie aktu koronacji obrazu 
Matki Bożej Świdnickiej oraz o udzielenie nam apostolskiego 
błogosławieństwa.
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Dziękujemy za obecność i za modlitwę
Świdnica, 13 maja 2017 r.

Słowo podziękowania na zakończenie uroczystości koronacji MB Świdnickiej
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Moje słowo będzie krótkie, dlatego, że już czas powoli koń-
czyć naszą wielką, historyczną i bardzo doniosłą uroczystość. 
Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni Panu Bogu, że pozwolił 
nam ją przeżyć. To jest wielkie Boże błogosławieństwo, wielki 
dar i myślę, że to co przeżyliśmy, weźmiemy do naszych serc 
i będziemy to nieść do końca naszej drogi życiowej. Będziemy 
wspominać tę koronację Matki Najświętszej, Tej, która jest 
Matką nas wszystkich, która nam nigdy nie umiera, która nam 
zawsze pomaga i która nas zawsze kocha. To nałożenie koron 
jest z naszej strony pokornym gestem, naszą skromną odpo-
wiedzią na Jej miłość. I tak jak nam przypomina Jasna Góra, 
wszyscy przez nasze dobre życie chcemy być takim diamentem 
czy brylantem, taką ozdobą w koronie Matki Najświętszej.

Moi drodzy, wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za dar przy-
gotowania, za wszystko co otrzymaliśmy w tym czasie, który 
nas prowadził do dzisiejszego dnia i także za dzisiejszą pogodę, 
która jest taka piękna, taka stosowna do naszej uroczystości.

Naszą wdzięczność ślemy do Ojca Świętego Franciszka, 
który uhonorował naszą uroczystość przez wyznaczenie swo-
jego legata w osobie Księdza Kardynała, który jest tu z nami. 
Księdzu Kardynałowi bardzo dziękujemy, że zgodził się przyjąć 
tę misję i że ją tak pięknie wypełnił; dziękujemy za celebrację 
eucharystyczną, za dar Bożego Słowa, również za prezenty 
(niektóre już zostały wręczone a inne jeszcze będą wręczone) 
oraz za wielką życzliwość, którą nas darzy od lat. Przypomnę, 
że siedem lat temu był tutaj po raz pierwszy i poświęcił nam 
wtedy gmach Wyższego Seminarium Duchownego. Eminen-
cjo, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy przekazać naszą 
wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi, powiedzieć mu, 
że było pięknie i pobożnie, oraz zapewnić Ojca Świętego, że 
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Świdnica się modli za Niego, że pamięta i bardzo, bardzo za 
wszystko dziękuje.

Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obec-
nym wśród nas pasterzom Kościoła. Na pierwszym miejscu 
nie tylko można, ale trzeba nam podziękować Księdzu Kar-
dynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi, który pomimo swego 
pięknego wieku, przybył i jest z nami; przybył, bo nas lubi 
i wciąż pamięta o Świdnicy. On tu 8 maja 2000 r. utworzył 
sanktuarium Matki Bożej Świdnickiej. Zachowujemy to we 
wdzięcznej pamięci, a osobiście jestem przekonany, że tamto 
wydarzenie w jakiś sposób przyczyniło się także do dzisiejszej 
uroczystości. Eminencjo, Księże Kardynale, bardzo serdecznie 
dziękujemy za obecność i za wszelką życzliwość. Dziękujemy 
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu, 
naszemu metropolicie. To jest nasz metropolita. Metropolia dol-
nośląska ma swoją matkę, którą jest archidiecezja wrocławska, 
i są także dwie córki: diecezja legnicka i diecezja świdnicka. 
Bardzo dziękujemy naszemu Księdzu Metropolicie Józefowi 
za obecność i za wszelką życzliwość. Przy tej okazji od razu 
podziękujemy także Księdzu Arcybiskupowi Marianowi Go-
łębiewskiemu, poprzednikowi Księdza Arcybiskupa Kupnego, 
a bezpośredniemu następcy Księdza Kardynała Gulbinowicza. 
Bardzo serdecznie dziękujemy Księże Arcybiskupie Marianie 
za obecność i za życzliwość. Witam Księdza Biskupa Włodzi-
mierza Juszczaka, który obchodzi w tym roku dwa jubileusze. 
Tydzień temu uczestniczyliśmy razem z Księdzem Kardynałem 
w uroczystości 20-lecia otrzymania od Ojca Świętego Jana 
Pawła kościoła św. Wincentego jako katedry grekokatolickiej, 
oraz 60. rocznicę urodzin. Bardzo serdecznie dziękujemy za 
obecność i winszujemy błogosławieństwa Bożego. Dziękujemy 
serdecznie za obecność Księżom Biskupom seniorom: Bisku-
powi Stefanowi Cichemu, byłemu Biskupowi Legnickiemu 
oraz Księżom Biskupom z diecezji gorzowskiej: bpowi Ada-
mowi Dyczkowskiemu, którego znamy bardzo dobrze i bpowi 
Pawłowi Socha, wieloletniemu wydawcy czasopisma „Dobry 
Pasterz”, pisma adresowanego głównie do kapłanów; jednemu 
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z najstarszych biskupów w Episkopacie. Dziękujemy bardzo za 
udział w naszej uroczystości biskupom pomocniczym: z Po-
znania od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
przybył Biskup Damian Bryl, a więc mamy Wielkopolskę; 
dziękujemy Biskupowi Markowi Mendykowi, który pochodzi 
z naszej diecezji i często nam pomaga oraz naszemu Księdzu 
Biskupowi Adamowi Bałabuchowi.

Moi drodzy bardzo dziękujemy wszystkim kapłanom. 
W sposób szczególny dziękujemy dwom księżom: ks. prała-
towi Janowi Bagińskiemu i księdzu prałatowi Stanisławowi 
Chomiakowi, którzy zostali wyróżnieni przez Ojca Świętego, 
jako osoby towarzyszące księdzu Kardynałowi, głównemu Ce-
lebransowi. Wszystkim kapłanom tu obecnym, a proszę mnie 
dyspensować od wymieniania wszystkich imion i nazwisk, 
bardzo dziękujemy za obecność oraz za zorganizowanie piel-
grzymek, dzięki czemu katedra nasza gości dzisiaj taką wielką 
rzeszę ludzi.

Dziękujemy Panu Ministrowi Andrzejowi Derze, który re-
prezentuje Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Panie Ministrze, 
proszę podziękować Panu Prezydentowi i opowiedzieć, jak 
tu było w Świdnicy i przekazać, że Świdnica ciągle czeka na 
przybycie Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzięku-
jemy naszemu rządowi. Panią Beatę Szydło reprezentują Pani 
Minister Anna Zalewska i Pan Wiceminister Michał Dwor-
czyk. Bardzo dziękujemy całemu rządowi. Dziękujemy także 
posłom, a są wśród nas Pan Wojciech Murdzek oraz Pan Ire-
neusz Zyska. Dziękujemy także Panu Senatorowi Wiesławowi 
Kilianowi. Dziękuję za obecność Panu Wojewodzie Kamilowi 
Zielińskiemu, dodam iż jest nam bliski choćby z tej racji, że 
pochodzi z Wałbrzycha. Bardzo serdeczna wdzięczność płynie 
do Pani Prezydent naszego miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej: 
bardzo dziękujemy za obecność i za pomoc w przygotowaniu 
tej uroczystości. Chcę powiedzieć publicznie, że miasto bardzo 
się włączyło w to wydarzenie; różne nasze prośby, nasze spra-
wy zostały pozytywnie przyjęte i otrzymały wsparcie. Bardzo 
serdeczne podziękowania składam Radzie Miasta i całemu 
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Zarządowi Miasta Świdnica. Równie serdeczne podziękowania 
kieruję do Starostwa Powiatowego; do służb mundurowych: 
policji, straży miejskiej, ochotniczej straży pożarnej w Świd-
nicy. Dziękuję całej ekipie technicznej. Bardzo serdecznie 
dziękujemy chórowi „Schola Cantorum” i chórowi „Exultet”, 
pod dyrekcją Pani Marty Monety. Myślę, że jest to dobry zada-
tek na odrodzenie się chóru katedralnego. Dziękujemy bardzo 
Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Dziękujemy 
dekoratorom kościoła, panu organiście; dziękujemy naszym 
alumnom z seminarium duchownego; wszystkim delegacjom, 
pocztom sztandarowym, wszystkim powitanym na początku 
uroczystości.

Moi drodzy, moim ostatnim słowem będzie słowo zapro-
szenia, bo nasza uroczystość dobiega końca w świątyni, ale 
będzie miała jeszcze dopełnienie wspólnym świętowaniem 
w naszym seminarium duchownym. Po zakończeniu Mszy 
św. przejdziemy wszyscy razem do seminarium. Poprowadzi 
nas tam orkiestra dęta, która czeka już przed katedrą. Jest tam 
przygotowany przez Caritas diecezji świdnickiej piknik, z moż-
liwością posilenia się i wspólnego świętowania.

Zanim zakończymy tę celebrację eucharystyczną, chcemy 
na pamiątkę tej dzisiejszej uroczystości złożyć Księdzu Kar-
dynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, legatowi papieskiemu, 
skromny podarunek, z podziękowaniem za Jego obecność wśród 
nas. Tą pamiątką jest specjalnie przygotowana kopia obrazu 
Matki Bożej Świdnickiej w nowej koronie i w nowej sukience. 
Eminencjo! To taki zewnętrzny wyraz naszej wdzięczności za 
obecność i za modlitwę, za wszystko.
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Życiowe skutki przyjęcia Ducha Świętego
Wałbrzych, 15 maja 2017 r.

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

1. Sakramentalne i maryjne przesłanie maja

Jesteśmy w połowie miesiąca maja, miesiąca odnowionego 
życia w przyrodzie. Także w Kościele ten miesiąc jest pełen 
życia. Jest nie tylko miesiącem maryjnym, kiedy ludzie się 
gromadzą na majówkach, ale też w tym miesiącu udziela się 
najwięcej sakramentów świętych: pierwszych spowiedzi i Ko-
munii Świętej, bierzmowania, święceń kapłańskich. Maj jest 
obfity w wydarzenia religijne w naszych świątyniach, w naszych 
wspólnotach parafialnych. 13 maja w tym roku obchodziliśmy 
setną rocznicę objawień fatimskich, kiedy to Maryja po raz 
pierwszy ukazała się trojgu pastuszkom, by przez nich prze-
kazać światu swoje orędzie. Świat wówczas pogrążony był 
w wojnie i Matka Boża przyszła, by wezwać do nawrócenia, 
do opamiętania. Prosiła o modlitwę, by się wojna skończyła, 
o pokutę za tych, którzy zapomnieli o Bogu i wystąpili przeciw 
ludziom, by ich niszczyć, o nawrócenie. W rocznicę objawień 
uświadomiliśmy sobie, że orędzie fatimskie jeszcze nie jest 
wypełnione i trzeba je na nowo podjąć i wypełniać, bo w ten 
sposób naprawimy świat, który jest zepsuty i pełen zagrożeń. 
Dzisiejszy świat jest chory w wymiarze moralnym i religijnym 
i trzeba go uzdrowić. A uzdrowić go może tylko Bóg. Potrzebna 
jest pomoc Boża. Maryję nazywamy Uzdrowieniem Chorych 
i nie chodzi tu tylko o chorych fizycznie, ale także duchowo.

2. Duch Święty i Jego odradzająca moc

Ten majowy czas to ważny czas, kiedy przyroda rozwija się, 
przypominamy sobie, że nasze życie duchowe ma się rozwijać 
i na nowo się odradzać. Sakramenty są udzielane właśnie w tym 
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miesiącu życia, żeby było przypomnienie, że mamy żyć życiem 
duchowym, życiem wiary i miłości. Tutaj potrzebujemy Boże-
go wsparcia Ducha Świętego, który wzmacnia naszego ducha 
i uzdalnia nas do wiary, do miłości, do nadziei, do przebaczenia, 
do służby. Jakość naszego chrześcijaństwa zależy od stopnia 
naszego otwarcia się na dary Ducha Świętego, który dzisiaj jest 
nazwany Wspomożycielem. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, 
jak bardzo jest nam potrzebna ta moc Boża niewidzialna, któ-
ra sprawia, że w nas jest życie Boże, życie wiary. Zobaczcie, 
przychodzi jeden deszcz, jedna woda i powołuje różne skutki. 
Inaczej wyglądają liście na klonie, na wierzbie, czy innych drze-
wach, inaczej wyglądają zboża. To wszystko jest takie piękne, 
dzięki ciepłu i wodzie. Ta sama woda tak różnie nam ozdabia 
roślinami świat. Duch Święty też jest jeden, ale w każdym 
z nas może powodować różne owoce duchowe. Ten sam Duch 
Święty sprawia w nas świętość, która jest różna w każdym z nas. 
Rodzice, którzy mnie witali, pięknie powiedzieli, że te dary 
Ducha Świętego są bardzo wam potrzebne, jest to postawienie 
pieczęci na waszej dojrzałości duchowej.

3. Działanie Ducha Świętego wobec apostołów 
i współczesnych chrześcijan

Słyszeliśmy w I czytaniu, jak wyglądało pierwsze bierz-
mowanie obiecane przez Jezusa. Było ono prawdopodobnie 
również w maju. Duch Święty został zesłany na apostołów, 
którzy modlili się z Maryją w Wieczerniku. Wiemy, jakie były 
owoce zesłania Ducha Świętego, uczniowie otrzymali nowe 
powołanie. Pierwsze otrzymali nad jeziorem Genezaret, zosta-
wili wszystko i poszli za Jezusem. Ale potem było załamanie 
w czasie Wielkiego Tygodnia, kiedy Jezus został skazany na 
mękę i śmierć. Po zmartwychwstaniu Jezusa, ciągle pozostała 
niepewność, co będzie dalej. I Jezus powiada: „nie odchodźcie 
z miasta, czekajcie na dar z nieba, gdy Duch zstąpi na was, to 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”. A dziś 
słyszeliśmy: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imie-
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niu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 
co wam powiedziałem”. Potrzebny był Duch Święty, żeby 
przypomniał uczniom to, co Jezus powiedział, by uczniowie 
lepiej zrozumieli zbawcze czyny Jezusa i by podjęli zadania 
składania świadectwa, ewangelizację świata, poczynając od 
Jerozolimy. Przyglądając się Kościołowi Apostolskiemu po 
zesłaniu Ducha Świętego, jesteśmy zdumieni przeobrażeniem 
się apostołów w nowych ludzi, z nowym powołaniem. Oni 
zostali namaszczeni Duchem Świętym i posłani. Słowa, które 
kiedyś Jezus odniósł do siebie w synagodze w Nazarecie, potem 
dotyczyły też uczniów: „Duch Pański nade mną, namaścił mnie 
i posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę”.

Ta misja, którą Jezus pierwszy wypełnił, potem przeszła na 
uczniów, a dzisiaj przechodzi na was. Zostaniecie namaszczeni 
krzyżmem świętym. Będzie to namaszczenie Duchem Świę-
tym, zstąpienie Ducha Świętego na naszego ducha ludzkiego, 
żeby był silniejszy w sferze poznawczej, by potrafił odkrywać 
prawdę i prawdą się cieszyć, prawdę głosić i jej bronić, by żyć 
w prawdzie i być sobą. Posiadając Ducha Świętego, jesteśmy 
przejrzyści, wiemy kogo słuchać, wiemy kto mówi prawdę, 
kto kłamie, za kim iść. Potrafimy prawdę mówić, prawdy się 
domagać, prawdy bronić. Tutaj wspomaganie Ducha Świętego 
jest bardzo ważne. Jeśli chcecie być mądrzy, poprawnie myśleć, 
mieć właściwe poglądy na rzeczywistość, znać sens życia, roz-
poznawać sens wydarzeń, które się dzieją i zawsze pozostawać 
na drogach prawdy, to bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. 
Jeśli dzisiaj jest tyle zakłamania, to znaczy, że ludzie stracili 
wiarę w moc Ducha Świętego.

Sakrament bierzmowania nas zobowiązuje, byśmy byli 
otwarci na wsparcie Ducha Świętego, na Jego światło, na Jego 
moc. Każdy dar Ducha Świętego wzmacnia naszego ducha 
w sferze poznawczej i wolitywnej, czyli dokonywania wybo-
rów moralnych. Jednym z darów Ducha Świętego jest męstwo, 
byśmy byli wytrwali na drodze do osiągania dobra, żeby się nie 
zrażać, nie zniechęcać i też by w nas była moc opierania się złu, 
nałogom, różnym dewiacjom, które dzisiaj się próbuje prawnie 
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usankcjonować. Coś, co kiedyś było dewiacją i patologią, dziś 
próbuje się prawnie usankcjonować, ideologia „gender”, abor-
cja, zmiana płci itd. Ludzie dochodzą do takich przewrotnych 
idei, jeżeli stracili kompletny związek, łączność z Duchem 
Świętym. Dlatego tak ważny jest sakrament bierzmowania, 
byście zabrali Ducha Świętego ze sobą w życie i byli na Niego 
zawsze otwarci, byście byli ludźmi uczciwymi, sprawiedliwymi 
i wypełniali najważniejsze przykazanie – przykazanie miłości.

Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii: „kto ma przykaza-
nia moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”. Nie można miłować 
Jezusa, jeżeli nie zachowujemy Jego nauki. Dalej powiedział: 
„jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, Ojciec 
mój umiłuje mnie i przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim 
przebywać”. To wspaniałe zapewnienie. Miłowanie polega 
na zachowywaniu wskazań Jezusa. My znamy miłość przez 
pryzmat uczuć, a przecież uczucia przychodzą i odchodzą, 
a miłość trwa. Apostoł Paweł mówi, że „miłość nigdy nie ustaje, 
wszystko przetrzyma”, wszelkie kryzysy. Nie dajcie się zwieść 
tym, którzy fałszywie rozumieją miłość. Miłość to służba, ofiara, 
krzyż, ale miłość jest szczęściorodna. Jeśli miłujemy, zachowu-
jemy naukę Jezusa, to poznajemy smak życia już tu na ziemi.

Kończąc tę refleksję, chciałbym was zachęcić, byście pa-
miętali o dzisiejszym dniu, o tym, kim jesteście, kim się dzisiaj 
stajecie. Jesteś od dzisiaj świadkiem Jezusa Zmartwychwsta-
łego i masz się do Niego przyznawać i być Jego misjonarzem, 
apostołem wśród bliskich i rówieśników. Może niektórzy z nich 
oddalili się od Boga. Pamiętajmy, że gdy odchodzimy od Boga, 
to sami siebie niszczymy. Nie dajcie się złapać w sidła zła. Bę-
dziemy się modlić, żebyście całe życie byli otwarci na Ducha 
Świętego i by On was prowadził drogami prawdy, drogami 
wiary, drogami miłości. Amen.
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Ewangeliczne lekarstwo na rozłam 
i podział

Świdnica, 16 maja 2017 r.
Msza św. w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Doświadczenie podziału

Święty Andrzej Bobola, patron dnia dzisiejszego, jest mę-
czennikiem za jedność Kościoła, za jedność w wierze. Bardzo 
mu zależało na tym, żeby wszystkich ludzi gromadzić w jedną 
rodzinę dzieci Bożych, bo takie wezwanie otrzymał w cza-
sie święceń kapłańskich, które przyjął. Każdy chrześcijanin, 
zwłaszcza każdy kapłan jest posłany, żeby ludzi jednoczyć 
wokół Ewangelii, a więc nauki Jezusa, wokół Jego Krzyża, 
przede wszystkim wokół Eucharystii. Wiemy, że ludzie są ciągle 
poróżnieni i to zadanie jednoczenia jest ciągle aktualne. Można 
powiedzieć w kontekście homilii, którą wygłosił ks. kardynał 
Grocholewski w sobotę, że wszyscy jesteśmy chorzy na brak 
jedności. Kościół Chrystusowy tej jedności nie ma i nie ma 
jedności w rodzinach, nie ma jedności we wspólnotach regio-
nalnych i nie ma też jedności w narodzie. Wystarczy posłuchać, 
co mówią w sejmie, co się mówi na różnych zgromadzeniach 
i też brak jest jedności między narodami. Toczą się wojny, a tam 
gdzie wojna, to jest sygnał, że ludzie są poróżnieni.

2. Zadanie odbudowy jedności

Sami tej jedności nie zbudujemy, dlatego potrzebujemy nie-
bieskiej pomocy, byśmy tę jedność mogli osiągnąć. Najpierw 
trzeba budować jedność w samym sobie, bo czasem jesteśmy 
rozbici wewnętrznie. Są ludzie, którzy co innego myślą, co 
innego mówią, a co innego czynią. Powinna być przejrzy-
stość, jednoznaczność. Wczoraj mieliśmy możliwość dyskusji 
z księdzem kardynałem, klerycy mieli możliwość stawiania 
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pytań i zapytali go, co powinno być najważniejsze w ich życiu 
kapłańskim, do którego się przygotowują. Między innymi 
kardynał powiedział, żeby być jednoznacznym, być sobą, żeby 
nie być obłudnym, żeby nie ulegać poprawności politycznej, 
żeby wiedzieć, kim się jest i dbać o tożsamość, żeby nie było 
rozdwojenia. Widzimy czasem polityków, którzy przychodzą 
do Kościoła, zdjęcia z biskupami robią, jadą do Rzymu, modlą 
się na grobie papieża, a potem w dyskusjach prezentują poglądy 
niezgodne z Ewangelią i głosują za aborcją i innymi ustawami 
niezgodnymi z Bożym prawem. To jest schizofrenia, brak jed-
ności, brak przejrzystości w myśleniu, mówieniu i działaniu. 
To jest bardzo ważne, byśmy o tę jedność w sobie dbali.

Ważna jest jedność z drugim człowiekiem, jedność w rodzi-
nach. Wiecie, jaka jest kondycja naszych rodzin, jakie czasem 
jest w nich skłócenie między synowymi, zięciami, teściami, 
nawet między dziećmi, a rodzicami. Czasem dzieci stają się 
nieposłuszne mimo dobrego wychowania i odrzucają życie 
według Bożych wartości. Zatem jedność między ludźmi jest 
tak bardzo istotna. Jest wreszcie bardzo ważna nasza jedność 
z Bogiem, to jest fundament każdej jedności. Trzeba, byśmy 
byli zawsze blisko Boga przez modlitwę, byśmy na co dzień 
z Bogiem rozmawiali, zawsze z Nim byli w jedności. Czujemy 
wszyscy, że nam tej jedności brakuje, brakuje jej w rodzinach, 
w narodzie, w świecie, dlatego z tą chorobą trzeba się zgłosić 
do najważniejszego lekarza, który najwięcej może.

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” – Maryja usłyszała te 
słowa w czasie Zwiastowania. Dla Boga nie ma rzeczy niemożli-
wych, więc tak jak się Jezus modlił w czasie Ostatniej Wieczerzy 
– „Ojcze spraw, aby byli jedno,” my tę modlitwę powtarzajmy. 
Wypraszajmy jedność dla nas samych, dla naszych rodzin, dla 
naszego miasta, dla naszego narodu i dla świata. Matka Boża, 
która tutaj jest czczona od wieków jako uzdrowienie chorych, 
pomoże nam w uzdrawianiu nas samych, w jednoczeniu nas 
wobec wartości Jezusa Chrystusa. Amen
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Trzy rodzaje jedności
Nowizna (parafia Mościsko), 16 maja 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii Mościsko 
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. Jedność z Bogiem

W święto św. Andrzeja Boboli Kościół nam czyta Ewangelię, 
która stanowi fragment Modlitwy Jezusa, którą Jezus wypo-
wiedział w Wieczerniku przed swoją męką. Jest to modlitwa 
o jedność wśród uczniów Chrystusowych: „Ojcze, proszę nie 
tylko za nimi, ale za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 
we mnie, aby wszyscy stanowili jedno”. Jedność jest pierwszą 
z córek miłości, jest bardzo ważnym przymiotem, który powi-
nien zdobić każdego człowieka.

O jaką jedność chodzi? Są trzy rodzaje jedności, w których 
powinniśmy trwać: jedność z Bogiem, jedność z człowiekiem 
i jedność z samym sobą. Pomyślmy o tych trzech formach jed-
ności. Jedność z Bogiem praktykujemy przez modlitwę. Jeżeli 
z Bogiem rozmawiamy, zastanawiamy się, jaka jest wola Boża 
w stosunku do mnie, to jesteśmy jedno z Bogiem. Jedność z Bo-
giem oznacza bycie przyjacielem Boga i słuchanie tego co On 
mówi, bycie wrażliwym na Boże wezwania, Boże upomnienia, 
Boże wskazania, ona są nam przypominane w każdej Mszy 
Świętej podczas liturgii słowa. Jeżeli jest jedność z Bogiem, jeśli 
Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to się wszystko 
właściwie układa i wszystko inne jest na właściwym miejscu. 
Papież Jan Paweł II jest pięknym przykładem trwania w jed-
ności z Bogiem. Na początku każdego dnia w kaplicy trwał na 
modlitwie, rozmowie z Bogiem i dopiero potem szedł do ludzi. 
To co wielkie i piękne w jego życiu się ujawniło, to wyrosło 
z modlitwy. Dlatego sami pilnujcie modlitwy i uczcie wasze 
dzieci i wnuki pielęgnowania jedności z Bogiem i modlitwy. 
Gdy kardynał Wojtyła został wybrany na papieża, to zapytał 
swoich przyjaciół, co według nich będzie jego najważniejszym 



227

zadaniem. Odpowiedzi były różne, że trzeba doprowadzić do 
jedności Kościoła, trzeba odbudować rodzinę, która jest w kry-
zysie, trzeba dążyć do obalenia komunizmu. Papież jednak 
powiedział, że jego pierwszym zadaniem będzie modlitwa za 
cały Kościół. I był wierny tej zasadzie, którą sobie obrał za fun-
dament posługi papieskiej. Zatem jedność z Bogiem – dbajmy 
u siebie, o tę jedność i troszczmy się też, by nasi bliscy byli 
blisko Boga. Bez Boga ani do proga mawiali nasi praojcowie.

2. Jedność z człowiekiem

To pierwsza fundamentalna forma jedności. Kolejna to jed-
ność z człowiekiem. Jedność przede wszystkim w rodzinie, bo 
ona jest najważniejsza, to jest pierwsza wspólnota naturalna. 
Rodzina jest fundamentem każdego narodu i jak ona upada, jest 
w kryzysie, to cały naród pada. Dlatego jest tak bardzo ważne, 
by dbać o kondycję rodziny, żeby w rodzinach naszych była 
jedność. Najpierw jedność z małżonkami mimo różnych charak-
terów, poglądów, stylu wychowania. Trzeba nauczyć się wspól-
nego życia w zgodzie i jedności w czasach, kiedy jest tyle zdrad 
małżeńskich, rozwodów, a najbardziej cierpią na tym dzieci. Jest 
bardzo ważna troska o jedność w naszych rodzinach i tu trzeba 
mieć giętkość duchową, żeby umieć przebaczyć. Kto pierwszy 
do zgody wyciąga rękę, ten jest większy niż ten, kto chce za 
wszelką cenę na swoim postawić i wykazywać, że on ma rację. 
Ten jest większy, kto pierwszy dąży do pojednania i stara się, 
żeby nigdy słońce nie zachodziło nad gniewem i poróżnieniem 
do wybranej osoby. Jedność w naszych rodzinach jest tak bardzo 
ważna. Winniśmy również budować jedność we wspólnotach 
sąsiedzkich oraz w narodzie. Zobaczcie, ciągle jesteśmy naro-
dem rozbitym. Katolicki naród, pewne ugrupowania polityczne 
wyszły z tego samego gniazda – z „Solidarności”, a zobaczcie, 
jak dzisiaj się drapieżnie różni i jak politycy są wobec siebie 
napastliwi. Jaka jest jakość dialogu między politykami, dzien-
nikarzami, czasem aż przykro słuchać. Jesteśmy chorzy na brak 
jedności, a tym co dzieli jest egoizm, jest diabelska pogoń za 
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znaczeniem, za władzą, za pieniędzmi, za stanowiskami. Gdzie 
nie ma jedności, tam się źle żyje i w małżeństwie i w narodzie.

3. Jedność z samym sobą

Jeszcze jedna forma jedności, która jest ważna, to jest 
jedność z samym sobą. Chodzi o to, żeby być człowiekiem 
przejrzystym, żeby była jedność między naszym myśleniem, 
mówieniem i działaniem. Są ludzie, którzy co innego myślą, co 
innego mówią, a co innego jeszcze czynią. Znowu wróćmy do 
Jana Pawła II, u którego ludziom najbardziej się podobała przej-
rzystość. Papież nie był nigdy obłudny, mówił to, co myślał, co 
czuł, był prostolinijny. A widzimy co się dzieje u ludzi, czasem 
ludzie mają wiele twarzy, inną w domu, inną w kościele, inną 
w pracy, inną wśród znajomych. Ks. kardynał Grocholewski 
opowiadał, jak kiedyś zaproszono go do Francji do laickiego 
środowiska z wykładem. Powiedział w czasie prelekcji to, co 
chciał powiedzieć, nie żeby się przypodobać, wiedział, że to, 
co powie, nie będzie się niektórym podobać, ale nie zważał 
na to. Powiedział zgodnie z nauczaniem Kościoła, a nie jak 
oni chcieliby żeby było. Potem osoba, która go odwoziła na 
lotnisko, wielokrotnie dziękowała mu za to, co powiedział. 
Miał jednak przeświadczenie, że osoba ta następnego dnia nie 
powtórzy tego w pracy, będzie się bała, bo tam trzeba inaczej 
mówić. To jest właśnie rozdwojenie w człowieku i trzeba je 
usuwać, trzeba być zawsze jednoznacznym. Jest w naszym wnę-
trzu walka dobra ze złem, mamy w sobie pożądliwość cielesną, 
mamy też pożądliwość za mieniem materialnym, za władzą, za 
sławą. Pożądliwość tę św. Paweł nazywa pożądliwością ciała. 
Jest też pożądliwość duchowa, żeby być dobrym, cierpliwym, 
prawdomównym, opanowanym, wrażliwym. Ta walka w nas się 
toczy i trzeba tę walkę tak prowadzić, żebyśmy byli jednością 
wewnętrzną.

Módlmy się dzisiaj o tę jedność w naszych rodzinach, w na-
rodzie, w naszych sąsiedztwach, w środowiskach pracy, bo stare 
powiedzenie głosi: gdzie jedność włada, tam szczęście wpada. 
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A. Mickiewicz pisał: „razem, młodzi przyjaciele!” Powtórzmy: 
jedność z Bogiem, jedność z innymi i jedność z nami samymi. 
Niech to będzie taki drogowskaz na dalsze nasze życie. Amen.

Budować lepszy świat, służąc sprawie 
jedności

Mościsko, 16 maja 2017 r.
Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii  

z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

1. Święci słudzy jedności Kościoła i narodu

W naszym rozważaniu odpowiemy na pytanie, skąd św. An-
drzej Bobola miał tyle sił duchowych, że wybrał śmierć, a nie 
zdradę Chrystusa. Mógł uniknąć śmierci, mógł przestać głosić 
kazania w obronie wiary katolickiej, mógł zamilknąć i dalej 
by żył, a on swoje dalej wykonywał, głosił Ewangelię według 
wymogów Kościoła Katolickiego. Nie żeby się podobać lu-
dziom, by spełniać życzenie wrogów, tylko żeby to głosić, co 
Bóg nakazał, to czego się nauczył na studiach teologicznych, co 
wyczytał w Ewangelii Jezusa. I jaką damy odpowiedź? To był 
szczególny dar Ducha Świętego, że pragnął złożyć świadectwo 
aż za cenę oddania swojego życia.

W miesiącu maju wspominamy dwóch wspaniałych Pola-
ków męczenników. Najpierw 8 maja czcimy św. Stanisława, 
który był biskupem i stał się męczennikiem w Krakowie, 
oddał życie za Chrystusa w 1079 r., był tylko kilka lat na sto-
licy krakowskiej. Był odważny i nawet potrafił sprzeciwić się 
królowi Bolesławowi Szczodremu, który przekraczał swoje 
kompetencje, dokuczał ludziom i łamał od czasu do czasu 
Boże prawo. Został upomniany przez biskupa Krakowa. Król 
się zdenerwował, wysłał swoich siepaczy i ci go zabili przy 
ołtarzu na Skałce. Wspominamy zatem w maju św. Stanisława, 
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a dzisiaj św. Andrzeja Bobolę jako wielkich mężów wiary. Tę 
wiarę głosimy i przez głoszenie wiary chcemy jednoczyć naród, 
który był poróżniony, bo szatan jest tym, kto dzieli i rozbija, 
a narodem rozbitym jest łatwiej rządzić, narodem rozbitym jest 
łatwo manipulować i go zniewalać. Za czasów komunistycznych 
próbowano podzielić, wbić klin między biskupów i kapłanów, 
między kapłanów i ludzi świeckich wiernych, żeby Kościół 
osłabić, bo tam, gdzie nie ma jedności, tam kondycja ludzi jest 
słabsza. Rozbiory Polski nastąpiły również dlatego, że naród 
się poróżnił, brak zgody narodowej, brak jedności w narodzie 
wykorzystali sąsiedzi, którzy Polskę rozebrali i wykreślili 
z mapy Europy.

Dzisiaj, gdy są takie spory polityczne, to jest zawsze nie-
pokój, bo tam gdzie nie ma jedności, tam jest działanie diabła, 
ducha złego. Duch Święty nas jednoczy i daje nam moc do 
jednoczenia, a zły duch jedność wśród ludzi rozbija. Śpiewali-
śmy dzisiaj słowa po I czytaniu: „od wszelkiej trwogi Pan Bóg 
mnie wyzwolił”. Te słowa odnosimy do św. Andrzeja Boboli. 
Nie przestraszył się tych, którzy go przyszli zabić, wytrwał 
w wierze i dlatego go dzisiaj wspominamy. Gdyby się zaparł 
Chrystusa, gdyby nie oddał życia za wyznawaną wiarę, to dzisiaj 
byłby zapomniany, jak wielu innych, przeciętnych. Wspomina 
się bohaterów, którzy byli silni w wierze i świadczyli o Chry-
stusie aż do przelewu krwi i uważa się ich za bohaterów naro-
dowych. Europę, nasz kontynent zbudowali przede wszystkim 
ludzie święci, chrześcijanie. A dzisiaj przychodzą nią rządzić 
tacy, którzy wyrzekają się Boga, chrześcijaństwa. Dlatego jest 
wielka potrzeba modlitwy. Mieliśmy w sobotę 100. rocznicę 
objawień fatimskich i przy tej okazji jest przypominane orędzie 
Matki Bożej. Bóg wysłał z nieba samą Maryję, żeby przyszła do 
ludzi, bo ludzie się zapomnieli. Było to w 1917 r. kiedy trwała 
bezsensowna I wojna światowa, nie było widać końca tej wojny, 
nie było widać zwycięzców i zwyciężonych. Maryja przyszła 
i mówi, że to nie jest droga do rozwiązywania konfliktów, jest 
inna droga, którą jest przebaczenie, miłosierdzie, miłość i mo-
dlitwa. Dlatego było Jej wezwanie: „odmawiajcie różaniec, to 
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się wojna skończy i świat będzie lepszy.” Dzisiejszy świat mo-
żemy też naprawić i go ochronić przed katastrofą przez te trzy 
wskazówki, które Matka Boża w Fatimie przekazała dzieciom. 
Jest to wezwanie do nawrócenia, do pokuty i do modlitwy. Kto 
te wezwania przyjmie i będzie je realizował, ten przyczyni się 
do pokoju i ulepszania świata.

2. Jedność jako dzieło Ducha Świętego

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina swoją modlitwę, 
którą wypowiedział w wieczerniku przed swoją męką: „Ojcze, 
spraw, aby byli jedno.” By ludzie nie żyli jak dzikie zwierzęta, 
które na siebie napadają, ale żeby żyli w miłości, by sobie 
pomagali i sobie służyli, by się nawzajem nie okłamywali, nie 
okradali. To jest Boża droga wskazana przez Jezusa Chrystu-
sa. Zatem abyśmy byli jedną rodziną dzieci Bożych, których 
cementuje miłość, przebaczenie. I żeby to się działo wśród nas 
to, winniśmy pamiętać, że o własnych siłach, tego programu 
nie jesteśmy w stanie zrealizować. Abyśmy byli jedno, jest 
potrzebna Boża moc, a ta Boża moc nazywa się darami Ducha 
Świętego.

Droga młodzieży, dzisiaj za chwilę otrzymacie w tym świę-
tym znaku Bożą moc w postaci siedmiu darów Ducha Świętego. 
Będą to: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, 
to są dary dla waszego intelektu, dla waszej władzy poznaw-
czej, byście byli mądrzy, rozumni, byście potrafili rady dawać 
rówieśnikom, byście rady dobre przyjmowali od starszych, od 
autorytetów. Dar umiejętności, żeby być umiejętnym, rozważ-
nym, wiedzieć jak unikać zła, co robić, żeby się nie dać ująć 
w sidła szatańskie. Są też dary dla naszej woli, żebyśmy byli 
mężni, umieli powiedzieć „nie” wobec zła, a wobec dobra 
„tak”. Św. Andrzej Bobola taki dar otrzymał, dar męstwa, nie 
przestraszył się tych, którzy go przyszli katować, nie odwołał 
niczego, co powiedział, dał się zabić, zamordować i został mę-
czennikiem. Dzisiaj go wspominamy jako bohatera wiary, jako 
kogoś, dla kogo ważniejszy Bóg niż życie ziemskie.
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3. Zapotrzebowanie na współczesnych świadków 
Chrystusa

Droga młodzieży, ceńcie sobie ten dzisiejszy dzień przyjęcia 
darów Ducha Świętego, żebyście byli mądrzejsi, rozumniejsi, 
milsi, pełni nowych pomysłów, ale także i mężni, pobożni, 
byście się Boga bali obrażać. Drogie dziewczęta i chłopcy, 
słyszeliście pewnie o tych licealistkach w Gdańsku, to wasze 
rówieśniczki, które napadły brutalnie na swoją koleżankę 
z sąsiedniej szkoły. Poturbowały ją i skopały, maltretowały ją 
i trzeba było ratować jej życie. Z pewnością wszystkie były 
ochrzczone. Jakie to świadectwo? To są instynkty zwierzęce, 
które trzeba opanowywać. My jesteśmy stworzeni do miłowa-
nia, a nie niszczenia innych ludzi, to jest droga, którą nam Bóg 
wytyczył. By tę drogę podjąć, to trzeba mieć Ducha Świętego. 
Dlatego dzisiaj przyjmijcie wielkoduszne dary Ducha Świętego 
i pamiętajcie, że odtąd jesteście dojrzałymi świadkami Jezusa. 
Sakrament bierzmowania jest zwany sakramentem dojrzałości 
chrześcijańskiej. Miejcie świadomość, że jesteście uczniami 
Chrystusa, apostołami, misjonarzami i macie się do Niego 
przyznawać, uznać, że wiara jest skarbem i trzeba się nią dzielić.

Ojciec Święty Franciszek często przypomina młodym, by 
zeszli z kanapy, założyli buty i szli do ludzi, pokazali, kim są, 
czyli dziećmi Bożymi, uczniami Chrystusa i starali się żyć 
Ewangelią Chrystusa, a nie Ewangelią świata, gdzie przemoc, 
gdzie kłamstwo, gdzie manipulacja są na pierwszym planie. 
Pamiętajcie, że dzisiejszy dzień nie jest zakończeniem waszej 
edukacji religijnej, ale to jest początek nowego życia, w którym 
trzeba być dojrzałym świadkiem i być sobą, wiedzieć, do czego 
jest się powołanym. Modlimy się o to, żebyście ten sakrament 
godnie przyjęli i potem z Duchem Świętym byli pełni prawdy 
i uczciwości, nigdy nie zeszli z drogi Ewangelii. O to się modlą 
wasi rodzice, kapłani i wszyscy tu obecni. Amen.
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Lampy Ducha Świętego  
w kapłańskich sercach

Wrocław, 17 maja 2017 r.
Msza św. z okazji dwudziestolecia święceń kapłańskich 

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani wychowawcy i wy drodzy bracia 
kapłani dwudziestolatkowie w posłudze kapłańskiej,
Bracia i siostry w Chrystusie obecni o tej godzinie w naszej 
katedrze!

Jesteśmy ponownie w Matce i Głowie kościołów Metropolii 
Wrocławskiej. W tej świątyni w ciągu wieków narodziło się już 
wielu kapłanów. Dzisiaj wracamy do tych narodzin kapłanów, 
które miały miejsce dwadzieścia lat temu 17 maja 1997 roku. 
Przybywamy tutaj, żeby Panu Bogu podziękować jeszcze raz 
za dar powołania, za dar wybrania nas do kapłańskiej służby. 
Chcemy także podziękować za te dwadzieścia lat naszej posługi 
kapłańskiej w różnych miejscach, w różnych środowiskach. Ze 
słowem „dziękuję”, jak mawiał biskup Józef Pazdur, zawsze 
nam do twarzy, to podziękowanie Panu Bogu za wszystko, co 
stało się dobrego, co jest już za nami. Chcemy także wypo-
wiedzieć słowo „przepraszam,” które było już powiedziane na 
początku Mszy św. i także słowo „proszę”, żeby nasza posługa 
dalej była owocna.

1. Powrót do początków drogi powołania

Drodzy Bracia!
W takiej Mszy św. jubileuszowej, kiedy Panu Bogu dzię-

kujemy, kiedy Go przepraszamy i kiedy Go prosimy, wypada, 
aby na początku był wątek wspomnieniowy. Potem powinien 
być wątek liturgiczny związany z ogłoszonym Bożym Słowem, 
i także wątek trzeci życzeniowy.
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Wracamy dzisiaj do wspomnień, bo każdy jubileusz odsyła 
nas do przeszłości. W tym przypadku wracamy do początku wa-
szej drogi seminaryjnej, która miała miejsce jesienią 1991 roku. 
Przypomnę, że już drugi rok funkcjonował „Annus Propedeuti-
cus” w Henrykowie i tam właśnie trafiliście do tego sławnego 
opactwa kiedyś cysterskiego, aby rozpocząć waszą drogę do 
kapłaństwa. Waszym przełożonym był tam ks. Marian Biskup, 
ja byłem rektorem we Wrocławiu, a potem po roku przybyliście 
do Wrocławia. Byłem jeszcze do roku czwartego rektorem, 
a potem pałeczka przeszła w 1995 roku w ręce ks. wicerektora 
Mariana Biskupa.

Wspomnijmy rok 1991, kiedy przybyliście. Inauguracja roku 
akademickiego na Papieskim Wydziale i w Seminarium odbyła 
się wtedy we wtorek 8 października. Mszy św. przewodniczył 
ks. kardynał Gulbinowicz, kazanie wygłosił ks. dr Leopold 
Rzodkiewicz, ówczesny prefekt. Na akademii miałem zaszczyt 
być wykładowcą. Wygłosiłem wykład inauguracyjny pod ty-
tułem „Transcendencja człowieka w przyrodzie w klasycznym 
nurcie filozofii”. Wykład ten trwał pół godziny. Taka była wasza 
inauguracja, kiedy przybyliście z Henrykowa, żeby uczest-
niczyć w całej wspólnocie seminaryjnej w tym uroczystym 
rozpoczęciu roku akademickiego 1991/92.

Wspomnijmy potem dzień 14 października. Był to ponie-
działek, wtedy trwała pielgrzymka do grobu księżnej śląskiej 
św. Jadwigi. To nasza pielgrzymka doroczna osób powołanych 
i wy też tam przybyliście, żeby być w całej wspólnocie ludzi 
powołanych. Wtedy, jak zawsze, przewodniczył naszej liturgii 
ks. biskup Józef Pazdur, który miał przeogromne doświadczenie 
wychowawcze na polu bycia ojcem duchownym w naszym 
środowisku. Chciałbym jeszcze wspomnieć dzień 26 paździer-
nika, kiedy miały miejsce tzw. obłóczyny w Henrykowie. Był 
tam ks. kardynał i tam otrzymaliście tuniki białe, by można 
było ładnie wyglądać podczas świętej liturgii. To był począ-
tek waszej drogi do kapłaństwa, a po roku przybyliście do tej 
wspólnoty pełniejszej wrocławskiej, seminaryjnej i potem był 
czas formacji. W roku 1992, gdy byliście na drugim semestrze 
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studiów, w drugiej połowie pierwszego roku były w Kościele 
Powszechnym wielkie wydarzenia, a szczególnie w Kościele 
polskim. Przypomnijmy, że najpierw była wizytacja apostolska, 
mieliśmy wizytatora arcybiskupa Nowaka z Częstochowy i tak-
że był ks. Wypych, Watykańczyk. We dwójkę nas „maglowali” 
w Seminarium we Wrocławiu, ale także byli w Henrykowie. 
25 marca została ogłoszona adhortacja apostolska „Pastores 
dabo Vobis”. To bardzo ważny dokument aktualny do dzisiaj, 
który papież Jan Paweł II opublikował na temat formacji 
kapłańskiej. 25 marca było wielkie poruszenie, bo w Polsce 
nastąpiła reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła. 
Było dotąd 5 metropolii i zostało dodanych 8. W sumie zo-
stało 13 metropolii ustanowionych. Diecezji było 27 i doszło 
13 nowych do 40. Nie było jeszcze diecezji świdnickiej i byd-
goskiej. Mieliśmy w seminarium Mszę św. o godz. 10, potem 
w auli o godz. 12 ks. kardynał odczytał cały dekret Nuncjatury 
Apostolskiej dotyczący nowego podziału administracyjnego 
Kościoła w Polsce.

Rok pierwszy był bardzo obfity w wydarzenia. Wiedzie-
liśmy, że nasi bracia, którzy pochodzili z diecezji legnickiej 
nowoutworzonej, odejdą w krótkim czasie do własnego semi-
narium utworzonego przez biskupa Rybaka w Legnicy. Wspo-
mnimy jeszcze rok 1995, w którym został zamknięty Synod 
archidiecezji wrocławskiej i także rok 1996, kiedy przeżywa-
liśmy obłóczyny kolejnego roku pierwszego w Henrykowie, 
to tam ks. kardynał ogłosił podniesienie do godności biskupa 
ks. dyrektora Edwarda Janiaka. W listopadzie mieliśmy jego 
święcenia biskupie. Przychodzi rok 1997, kiedy w diecezji były 
ogromne przygotowania do 46 Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego. Wiele się działo w Seminarium, a szcze-
gólnie w mieście Wrocławiu. W kilkudziesięciu kościołach 
były wykłady, które prowadzili profesorowie z całej Polski. 
Wcześniej były wasze święcenia tu w katedrze. 24 kapłanów 
diecezjalnych i kilku zakonnych narodziło się wtedy. Obecni 
byli biskupi Tyrawa i Pazdur. Był piękny wystrój liturgiczny 
i kardynał w swoim słowie końcowym m. in powiedział takie 
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życzeniowe zdanie, żeby lampy Ducha Św. pięknie się w was 
paliły przez całe życie. Myślę, że te lampy Ducha Świętego palą 
się w waszych sercach kapłańskich. Na drugi dzień, 18 maja 
było sympozjum na Uniwersytecie, bo to były 77 urodziny pa-
pieża i tam też miałem wykład na temat twórczości kardynała 
Wojtyły. To była niedziela i ja musiałem zdążyć na 12.30 do 
Św. Rodziny do ks. Grzegorza, który był nazywany przedtem 
biskupem, nie wiem czy teraz też jest tak nazywany. Miałem 
tam kazanie prymicyjne. Proboszczem tam był ks. Stanisław 
Pikul, potem jeszcze pojechałem z ks. Marianem Biskupem, bo 
taki był zwyczaj, że jeździliśmy do kleryków, naszych neopre-
zbiterów, którzy mieli blisko Wrocławia święcenia i prymicje, 
żeby im złożyć życzenia. Tak to wyglądało.

Dodajmy jeszcze, żeby ten wątek historyczno-wspomnienio-
wy zakończyć, że tydzień po waszych święceniach rozpoczął 
się Kongres Eucharystyczny. Otwarcie było w niedzielę 25 
w Hali Ludowej, dzisiejszej Hali Tysiąclecia. Uczestniczyło 
w kongresie 9 kardynałów, 30 biskupów i ksiądz kardynał jako 
gospodarz kongresu miał przemówienie po polsku. Po dwóch 
godzinach w katedrze było powitanie legata papieskiego, któ-
rym był Kardynał Angelo Sodano i tu odbyła się celebracja 
eucharystyczna inaugurująca oficjalnie rozpoczęcie 46. Kon-
gresu Eucharystycznego. Tu było już 19 kardynałów, dołączyło 
jeszcze więcej biskupów. Tak się kongres zaczął. Wykłady były 
codziennie w Hali Ludowej i jest to opracowane w postaci ksią-
żek, które potem zostały opublikowane. Pod koniec kongresu 
przybył św. Jan Paweł II.

Pod koniec maja 29 było Boże Ciało i piękna celebra w Hali 
Ludowej, potem stamtąd procesja przez tę część Wrocławia 
udała się do katedry i na placu Grunwaldzkim widzieliśmy nie-
mal cud tańczącego słońca, tak jak w Fatimie, 13 października 
1917 r. Szedłem wtedy w todze rektorskiej z rektorami. Pytali 
mnie, czy też to widzę. Rzeczywiście coś dziwnego wtedy się 
działo ze słońcem, gdy procesja zdążała do katedry.

Papież przyjechał w sobotę o godz. 13 do katedry i tu było 
powitanie. Wcześniej była adoracja, a prowadził ją ks. infułat 
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Pietraszko. Potem podjechaliśmy do Hali Ludowej, gdzie od-
było się spotkanie ekumeniczne. Papież był trochę przeziębiony 
i pamiętacie to kichnięcie i ten natychmiastowy komentarz: 
„Okazuje się, że nawet coś takiego jak kichnięcie, może służyć 
ekumenizmowi”. Ojciec Św. miał zawsze poczucie humoru. 
W niedzielę była główna celebracja przy hotelu Wrocław. Nie 
było wtedy dobrej pogody, papież też to przeżywał i nawet 
w czasie homilii zaśpiewał „Oto wielka tajemnica wiary” żeby 
ludzi rozgrzać, żeby lepszy klimat stworzyć, bo było przygnę-
bienie z powodu siąpiącego deszczu.

2. Trwanie poprzez odnowę w relacji z Chrystusem

To był wątek wspomnieniowy drodzy bracia, a także bardzo 
ważny wątek liturgiczny. Dzisiaj Pan Jezus takie ważne słowa 
powiedział do wszystkich chrześcijan, a przede wszystkim 
ważne dla kapłanów o krzewie winnym i o latoroślach. Prawdo-
podobnie Pan Jezus wypowiedział te słowa w Wielki Czwartek 
przed lub w czasie Ostatniej Wieczerzy. Widział może przez 
okno ten ogród, gdzie były drzewa oliwne i posłużył się tym 
przykładem, żeby wyjaśnić Jego związek z uczniami, Jego 
związek z nami. Powiedział klarownie: „Ja jestem krzewem 
winnym, wy latoroślami” (J 15,5). Kto nie trwa w tym krzewie 
winnym, nie może przynosić owocu. „Wytrwajcie we Mnie, a Ja 
będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 
owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4).

Drodzy bracia! Mamy takie czasem doświadczenie z naszych 
ogrodów. Gdy przyjedziemy do domu do mamy, to warto na 
wiosnę popatrzeć, jakie piękne są gałązki zielone i kwieciste, ale 
tu i ówdzie można zauważyć suche gałązki. One są wprawdzie 
połączone z pniem, ale nie mają listków ani kwiatów. To jest 
obraz, który wyraża prawdę o Kościele. Są tacy chrześcijanie, 
którzy zostali zaszczepieni do tego krzewu winnego na chrzcie 
św., a potem są takimi martwymi, suchymi gałązkami, bo nie 
ma w nich więzi egzystencjalnej, życiowej z Jezusem. Takie 
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gałązki nie przynoszą owocu. Pan Jezus o nich mówi, że trzeba 
je wyrzucić. „Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony 
jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, 
i płonie” (J 15, 6). Tłumaczymy to wiernym, i prosimy, żeby 
oni byli tymi żywymi gałązkami wewnętrznie złączonymi 
z Chrystusem.

Możemy się jeszcze zastanowić, w jaki sposób to nasze 
trwanie w Chrystusie pogłębia się i urzeczywistnia. To są proste 
sprawy, jeśli słuchamy Bożego Słowa. Wówczas na pewno ta 
więź z Chrystusem w nas odżywa, bo na Słowo Boże naszą 
odpowiedzią jest zwykle wiara. Jeżeli się modlimy, to jest znak, 
że trwamy w Chrystusie. Jeżeli pięknie sprawujemy liturgię, 
szczególnie Eucharystyczną, która jest źródłem i szczytem całej 
działalności Kościoła, z którego pochodzi moc do kształtowania 
naszego życia Ewangelią, do naśladowania Chrystusa. Jest też 
szczytem, bo dołączamy do ofiary zbawczej Chrystusa nasze 
krzyże, nasze trudy i naszą gotowość do pełnienia woli Bożej. 
Źródło i szczyt, dlatego dobrze, że taka Ewangelia przypadła na 
wasze dwudziestolecie, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli, 
jak ważne jest trwanie w Chrystusie. Powtórzmy jeszcze raz te 
słowa Chrystusa: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. 
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie 
– o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we 
Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4).

Zakończenie

Moi drodzy! Było kiedyś takie spotkanie rocznikowe 
kapłanów i zaprosili też kolegów, którzy odeszli z szeregów 
kapłańskich i jeden z nich przyjechał. W czasie obiadu były 
przemówienia i jego też poproszono o zabranie głosu. Po-
wiedział tylko jedno słowo: „Bracia, koledzy, trwajcie”. Miał 
świadomość tego, że on nie wytrwał. Dzisiaj Pan Jezus siedem 
razy powiedział to słowo o trwaniu. „Wytrwajcie we Mnie, a Ja 
będę trwał w was” (J 15,4). Niech to będzie także życzenie 
ks. arcybiskupa, naszego metropolity, moje, ks. rektora Mariana, 
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który was przedstawiał do święceń i nas wszystkich. Modlimy 
się o waszych przyjaciół, waszych starszych kolegów w powo-
łaniu, żebyście trwali na niwie Pańskiej i byli tymi świeżymi 
i pięknymi gałązkami drzewa Kościoła ozdobionymi młodymi 
liśćmi i kwiatami. Amen.

Maryjna troska o zbawienne 
poznanie Jej Syna

Polanica-Zdrój, 17 maja 2017 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Pokoju

1. Majowe uroczystości maryjne

Najpierw powiemy o naszych darach, jakie złożyliśmy 
Maryi, potem powiemy o przesłaniu słowa Bożego z dzisiej-
szej liturgii i w trzeciej części przypomnimy przesłanie Matki 
Bożej Fatimskiej.

Piękny jest tegoroczny maj. Zaczęliśmy ten miesiąc od 
św. Józefa Robotnika, wspominaliśmy 6 rocznicę beatyfikacji 
naszego papieża, potem 3 maja byliśmy na Jasnej Górze, z Epi-
skopatu było ponad 30 biskupów, arcybiskup Gądecki oddał 
ponownie naród Matce Bożej Królowej Polski. Szczególnie 
piękne były ostatnie dwie soboty.

Sobotę 6 maja spędziliśmy w klasztorze Ojców Sercanów 
Chrystusa Króla. Został zbudowany kościół dla Matki Bożej 
Fatimskiej, by miała w naszej diecezji swój dom, żeby przyj-
mowała ludzi w Jej sanktuarium i żeby tam miało miejsce 
wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi, których 
doznaje od ludzi, za bluźnierstwa, za grzechy, za brak opamię-
tania. A tyle tego zła jest w dzisiejszym świecie. Matka Boża 
wielokrotnie prosiła, by w pierwsze soboty miesiąca stać przy 
Jej Niepokalanym Sercu, żeby podejmować akty wynagradza-
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nia, zadośćuczynienia za grzechy własne i bliźnich, grzechy 
świata. Zaprosiliśmy Matkę Bożą do tego sanktuarium. Mamy 
wiele sanktuariów w diecezji, ale jest nam też potrzebne sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej i w pierwszą sobotę, 6 maja, 
dedykowaliśmy ten dom, to sanktuarium Matce Bożej, aby 
była z nami, by nas upominała i pomagała, byśmy tam na nowo 
odkrywali Jej miłość, Jej bicie kochającego serca dla nas.

Potem była uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczen-
nika, który stanął w obronie prawa Bożego, pełen odwagi, 
wytknął królowi łamanie Bożego prawa, nie ze złośliwości, ale 
w trosce o naród, o ład moralny. Poniósł za to śmierć. Ojciec 
Święty Jan Paweł II dał nam tego świętego za patrona diecezji, 
byśmy w jego stylu bronili prawa Bożego, bronili ładu, który 
Bóg ustanowił na ziemi i w naszych sumieniach.

Potem przyszedł ten piękny dzień rocznicowy 13 maja. 
Papież Franciszek udał się do Fatimy już dzień wcześniej, 
gdzie brał udział w różańcu i procesji światła. Potem przyszła 
sobota 13 maja, wielka celebracja. Kilkunastu kardynałów, 
kilkudziesięciu biskupów, tysiące kapłanów i prawie milion 
wiernych pod przewodnictwem papieża przed Matką Bożą 
złożyli wielkie dziękczynienie, że Maryja przyszła na ziemię, 
za Jej przesłanie, za to co przyniosła, za wskazówki i upo-
mnienia. Z pewnością też wiele próśb wypłynęło z serc piel-
grzymów z całego świata. Świat się dowiedział, że tych dwoje 
pastuszków Franciszek i Hiacynta, którzy zmarli w przeciągu 
3 lat po objawieniach, zostali świętymi. Spodziewamy się, że 
i Łucja, która została przy życiu, by mogła orędzie fatimskie 
przypominać i być świadkiem wydarzeń z 1917 r., do nich do-
łączy. Święci pastuszkowie fatimscy to pierwsze dzieci, które 
nie były męczennikami, a są już w gronie świętych. Można 
to potraktować jako pieczęć, postawioną przez kolejnego pa-
pieża, nad prawdziwością i doniosłością objawień fatimskich. 
Natomiast my w Świdnicy 13 maja nałożyliśmy na sławetny 
obraz, czczony od XV w., Matce Najświętszej koronę w duchu 
dziękczynienia za to, że opiekowała się tym miastem od 13 lat 
istnienia diecezji, a teraz nawiedza diecezję, przypomina to, co 
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było w Fatimie. To było piękne wydarzenie, które zgromadziło 
bardzo dużo wiernych. Najpiękniejszy w tej uroczystości był 
moment połączenia naszej uroczystości świdnickiej z Fatimą. 
Mieliśmy 2 tysiące świeczek i odśpiewaliśmy pieśń maryjną 
i podczas refrenu świece były w górze. Serce się radowało na ten 
widok. Maryja sama dała się pokochać i nałożyć sobie koronę, 
żeby była bliżej nas, by była z nami. Cieszmy się tym, co się 
stało w naszej diecezji i to w łączności z Fatimą.

Chcieliśmy ten dzień 13 maja 2017 r. upamiętnić, w począt-
kowych dziejach naszej diecezji, jako dzień koronacji, ozdoby 
Matki Bożej koronami w duchu wdzięczności za to, że nas 
kocha i jest z nami oraz z prośbą, by nas dalej prowadziła. To 
tyle na temat pierwszego punktu.

2. Trwanie w Chrystusie źródłem życia

Dzisiaj mamy piękne przesłanie Jezusa: „Ja jestem praw-
dziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który upra-
wia. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa 
w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 
będziecie”. Maryja te słowa potwierdza, to są słowa Jej Syna. 
„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę”. Te słowa się 
wypełniły najpierw w Maryi. Oby się także w nas wypełniły, 
żebyśmy trwali w Chrystusie. „Ja jestem krzewem winnym, 
wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Kto 
trwa we Mnie, ten przynosi owoc obfity.” W czasie wiosennym 
widzimy, jak wszystko kwitnie i się zieleni, czasem jednak 
zauważamy gałązki suche, które nie mają kwiatów, a nie leżą 
jeszcze na ziemi, są połączone z pniem drzewa, ale są umarłe, 
suche. Jezus użył tego obrazu, żeby zilustrować nasz związek 
z Nim. Są w Kościele Chrystusowym suche gałązki. Zostały 
zaszczepione na chrzcie świętym, a potem uschły. W ludziach, 
którzy się nie modlą, nie przystępują do sakramentów, to za-
marło życie, nie ma trwania w Chrystusie, nie ma połączenia 
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z pniem, z winną latoroślą, którą jest Chrystus. Dlatego nie ma 
owoców. A Jezus zapowiedział, że ten, kto we Mnie nie trwa, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Zbiera się ją 
i wrzuca do ognia i płonie.

Wspomniany jest ogień i od razu przejdźmy do Fatimy. Mat-
ka Boża pokazała dzieciom ogień piekielny. To było straszne 
widzenie, doświadczenie, które miało miejsce 13 lipca 1917 r. 
w czasie trzeciego zjawienia. W pierwszym zjawieniu mówiła 
o niebie, przypomniała jak ważne jest niebo i wskazała, że 
droga do nieba prowadzi przez różaniec. Ale trzeba było też 
pokazać rzeczywistość, którą jest piekło, o której ludzie nie chcą 
słyszeć. Na Zachodzie temat grzechu i piekła zniknął, mówi 
się tylko o Bogu miłosiernym. Ale Boże miłosierdzie nabiera 
jaskrawości i piękna, gdy jest zestawiane z grzechem, z winą. 
Jezus też mówi, że się ją zbiera i wrzuca do ognia i płonie. Jest 
to symbol wiecznego ognia piekielnego. To bardzo istotna 
część przesłania Matki Bożej z Fatimy, byśmy wiedzieli, że 
zmartwychwstanie będzie dla wszystkich, ale nie wszyscy 
zmartwychwstaną dla nieba.

3. Chrystusowy dar pokoju

Kończymy naszą refleksję tutejszym akcentem. Jesteśmy 
w świątyni Matki Bożej Królowej Pokoju. Fatima to także 
przesłanie pokoju. Jaka droga prowadzi do pokoju? Nie układy 
polityczne, które są łamane, niedotrzymywane, ale droga do 
pokoju to droga Ewangelii, miłości, prawdy. Pokój to wielki 
dar Ducha Świętego, który jest dzieckiem miłości, prawdy. 
Z prawdy i miłości rodzi się pokój Chrystusowy, ewangeliczny, 
nie ten światowy. Jezus powiedział: „daję wam pokój, którego 
świat nie zna. Ja wam daję”. Pokój wyrasta z czystego sumienia, 
wyrasta z przyjaźni z Bogiem, z trwania w Chrystusie. „Trwajcie 
we Mnie, a Ja w was trwać będę” – zapamiętajmy na całe życie, 
co mówi Jezus. To jest droga do pokoju. Mamy szczęście, że 
w każdej Eucharystii Jezus obdarza nas pokojem – „pokój Pań-
ski niech zawsze będzie z wami”. Dlatego ludzie uczestniczący 
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w Eucharystii idą uspokojeni, pełni pokoju do swoich rodzin, 
by tam świadczyć o tym, gdzie byli, na audiencji u Chrystusa, 
na której przyjęli zobowiązanie do służby, do miłości, umoc-
nieni słowem Bożym i chlebem eucharystycznym. Przyjmijmy 
to przesłanie dzisiejszej Ewangelii i także to przesłanie Matki 
Bożej Fatimskiej. Amen.

Chrystusowa miara miłości
Świdnica, 18 maja 2017 r.

Msza św. w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II 
Kaplica w rezydencji Biskupa Świdnickiego

1. Wartość dialogu otwartego na działanie Ducha 
Świętego

Zwróćmy uwagę odnośnie dzisiejszego czytania na dwie 
znaczące sprawy. Pierwsze czytanie przypomina nam, jak wy-
glądał pierwszy Sobór w Kościele, Sobór Jerozolimski, który 
miał miejsce w 49 r. W Kościele Apostolskim pojawiły się pro-
blemy, a główny problem sprowadzał się do tego, że były dwie 
orientacje. Byli chrześcijanie, którzy pochodzili z judaizmu, 
a więc przyjęli nową religię Chrystusową, ale chcieli pozostać 
przy Prawie Mojżeszowym, nie chcieli z niego rezygnować. 
Druga grupa to byli chrześcijanie, którzy jako poganie przyjęli 
nową naukę o Jezusie Chrystusie i im próbowano narzucić to, 
co praktykowali Żydzi, którzy wyznawali religię judaistyczną. 
Powstał konflikt, ale widzimy, że tym Kościołem młodym 
kierował Duch Święty i kieruje nim do teraz. Udało się te pro-
blemy rozwiązać na drodze pewnego kompromisu. Widzimy 
tutaj szczególną rolę św. Piotra, który zabrał głos na Soborze. 
Wszyscy mieli respekt dla tego, co on mówił i proponował. 
Zabrał głos również Jan, który jest uważany za pierwszego bi-
skupa Jerozolimy, który też miał autorytet i właśnie on odczytał 
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fragmenty z Pisma Świętego, gdzie było zapowiedziane, że 
Mesjasz swoją religię rozszerzy na wszystkie narody, że wyjdzie 
z judaizmu, z Narodu Wybranego, ale to co uczyni i ogłosi, to 
będzie dla wszystkich narodów świata. Tak to tłumaczył Jan, 
odwołując się do tekstów biblijnych. Jest to piękny wzór dla 
wszystkich, jak rozwiązywać konflikty, poróżnienia, bo one 
zawsze się zdarzały i będą się zdarzać. Zawsze dialog, pełen 
pokory i przede wszystkim dialog, w którym się przyzywa 
Ducha Świętego, który jest duszą Kościoła i działa w sercach 
ochrzczonych, w sercach uczniów Chrystusowych. Dlatego to 
otwarcie się na Ducha Świętego jest tak bardzo ważne.

2. Miłość i radość wynikająca z wiary

W Ewangelii natomiast mamy piękny fragment z nauki Je-
zusa mówiący o dwóch szczęściorodnych postawach – miłości 
i radości. Tu jest dla nas bardzo wysoka poprzeczka. Jezus 
pokazuje miłość Ojca do Niego: „jak Mnie umiłował Ojciec”, 
taką samą miłością On nas umiłował. A więc miłość Ojca 
do Syna i Syna do nas. Tu byśmy dodali, że my mamy taką 
miłością miłować drugich, my przez Chrystusa wybrani, jako 
pasterze, jako osoby życia konsekrowanego, jako małżonko-
wie, jako osoby żyjące samotnie. Każde powołanie jest piękne 
i w każdym powołaniu możemy przyjmować postawę miłości, 
postawę bycia sługą czy służebnicą. Dzisiaj też Jezus nam wska-
zuje, że ta miłość wyrasta w nas z uwzględniania woli Bożej, 
z wypełniania woli Bożej przez nas, a wiemy, że ta wola Boża 
jest inna od naszej woli. Jeśli my jej nie uwzględniamy i nie 
czynimy tego, co jest naszą wolą, ale co jest wolą Bożą, wtedy 
jesteśmy na drodze miłości. A więc – „jak Mnie umiłował Ojciec 
tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej”. Zwróćcie 
uwagę, że Jezus nie powiedział: „trwajcie w miłości swojej, ale 
w miłości mojej”, miarą waszej miłości ma być miłość moja 
do was. I z tego się rodzi radość. To jest jedna z córek miłości, 
radość. „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była 
i aby radość wasza była pełna”. Zarzucają nam, że jesteśmy 
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ciągle za mało radośni. Nawet, gdy przyjdzie Wielkanoc, kiedy 
ma narastać w nas radość paschalna, to ona jest mało widoczna 
u chrześcijan, a powinna się ujawniać. Wśród uczniów Chry-
stusowych jest jeden smutek dopuszczalny i usprawiedliwiony, 
to jest smutek z naszych grzechów, z naszych słabości. Z tego 
się można smucić, ale jeżeli mamy świadomość, że Jezus nas 
oczyszcza z naszych grzechów, to już się rodzi radość z przy-
jęcia Bożego miłosierdzia.

Dlatego dzisiaj, dziękując w dzień urodzin naszego papieża, 
za dar tego człowieka dla Kościoła, dla nas, dziękując Bogu 
za dar koronacji w naszej katedrze, dziękując Bogu za 13 lat 
naszej posługi w ramach diecezji świdnickiej, przyjmijmy Boże 
przesłanie zawarte w Jego słowie, byśmy byli ludźmi dialogu 
w Duchu Świętym, dialogu z szacunkiem dla tych, którzy 
inaczej myślą, mają odmienne zdanie i też byśmy pamiętali, 
by miarą naszej miłości do braci i sióstr była miłość Jezusa do 
nas: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. 
Amen.

Św. Jan Paweł II – niech jego myśl 
i duch żyją wśród nas

Świdnica, 18 maja 2017 r.
Msza św. na zakończenie XII Świdnickich Dni Papieskich w 97 rocznicę 

urodzin Ojca Świętego św. Jana Pawła II 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, połączmy przesłanie dzisiejszego 
słowa Bożego z osobą św. Jana Pawła II i kończącymi się dzi-
siaj w naszym mieście XII Świdnickimi Dniami Papieskimi.
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1. Pierwszy Sobór w Kościele modelem dla następnych 
soborów

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o pierwszym 
Soborze w Kościele. Było to spotkanie Apostołów i niektórych 
ich uczniów w Jerozolimie w roku 49 po narodzeniu Chrystusa. 
Apostołowie spotkali się, żeby rozstrzygnąć zaistniałe spory 
i nieporozumienia. Ów spór zaistniał między chrześcijanami na-
wróconymi z judaizmu i chrześcijanami nawróconymi z pogan. 
Chrześcijanie nawróceni z judaizmu dominowali w Jerozolimie. 
Po przejściu do religii Chrystusowej tkwili nadal w tradycjach 
żydowskich i upierali się, aby obok wiary w Jezusa zachować 
w całości Prawo Mojżeszowe, łącznie z obrzezaniem. Nato-
miast chrześcijanie nawróceni z pogan uważali, że nie muszą 
przyjmować tradycji żydowskich, tylko ograniczyć się do wy-
mogów religii chrześcijańskiej. Tych chrześcijan pozyskanych 
z pogan najwięcej było w Antiochii i w miejscowościach, gdzie 
nauczali Paweł z Barnabą. Na Soborze Jerozolimskim w duchu 
miłości doszło do szczerej, braterskiej wymiany zdań. Aposto-
łowie wierni nauce Chrystusa i umocnieni Duchem Świętym 
podeszli z rozwagą do spornych problemów, wysłuchali tego, 
co powiedział Apostoł Piotr, tego co powiedział Apostoł Paweł 
i Apostoł Jakub. Ogłoszono Dekret Apostolski podkreślający, 
że zbawienie dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
bez niepotrzebnego obarczania wiernych starymi zwyczaja-
mi. Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego zrezygnowali 
z obrzezania, a chrześcijanie nawróceni z pogaństwa zerwali 
z pewnymi praktykami związanymi z bałwochwalczym kultem 
pogańskim.

Moi drodzy, na tym pierwszym Soborze w Kościele, zwa-
nym Soborem Jerozolimskim ujawniły się dwie zasady: zasada 
przyjaznego dialogu w drodze do znalezienia kompromisu oraz 
zasada autorytetu i pierwszeństwa św. Piotra Apostoła.

Te zasady wyznaczyły styl pracy dla następnych soborów 
i synodów, które w wiekach następnych miały miejsce w Ko-
ściele.
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2. Miłość rodząca radość

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Chrystus 
wskazuje nam na źródła autentycznej radości. Te źródła tkwią 
w poleceniu Chrystusa: „Wytrwajcie w miłości Mojej” Miłość 
jest zawsze źródłem radości i szczęścia, ale – dodajmy – nie 
każda miłość, ale miłość, która jest odbiciem miłości Chrystusa. 
Źródło prawdziwej radości to trwać w miłości Chrystusa. „Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” (J 15,9). Jezus 
tu zestawia dwie miłości: Ojca do Syna i Syna do nas – ludzi. Te 
dwie miłości stanowią jedną miłość. Jeśli przypomnimy sobie 
polecenie Jezusa: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiło-
wałem”, to może nas przerażać ta miara miłości Jezusa do nas.

Fryderyk Wilhelm Nietzsche (1844-1900) kiedyś powie-
dział: „Uwierzyłbym w chrześcijaństwo, gdyby chrześcijanie 
mieli wygląd ludzi odkupionych”. Rzeczywiście, chyba jest 
prawdą, że wielu dzisiejszych chrześcijan nie ma wyglądu ludzi 
odkupionych. Na pewno taki wygląd miał św. Jan Paweł II.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, módlmy się w tej Eucharystii, aby-
śmy potrafili trwać w miłości Chrystusa, tak jak trwał w niej 
św. Jan Paweł II. Niech taka miłość ujawnia się w naszej ra-
dosnej postawie. Na wzór św. Jana Pawła II bądźmy ludźmi 
paschalnej miłości i radości. Amen.
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Jako świadkowie Chrystusa 
zmartwychwstałego promujemy 

media katolickie
Dortmund (Polska Misja Katolicka), 21 maja 2017 r.
Msza św. z okazji XX-lecia miejscowego Koła Radia Maryja 

Kościół pw. św. Anny w Polskiej Misji Katolickiej

1. Odnawiająca moc działania Ducha Świętego

Czcigodny księże Bartłomieju, pasterzu tutejszej wspólnoty 
parafialnej w Dortmundzie, wraz ze swoim poprzednikiem 
księdzem prałatem Ryszardem, Ojcem Benedyktem,
Księdzem doktorem Krzysztofem,
Siostry zakonne tu obecne,
Kochani drodzy rodacy, którzy tutaj jesteście w Dortmundzie 
i w okolicy!

Jubileusz dwudziestolecia koła „Radia Maryja” w waszej 
wspólnocie parafialnej świętujemy w miesiącu maju, a maj to 
najpiękniejszy miesiąc w roku, w którym w liturgii spoglądamy 
na Chrystusa Zmartwychwstałego. Kieruje On nasze spojrzenie 
na Ducha Świętego, który działa w Kościele. To także miesiąc 
Maryjny i to także miesiąc naszych wielkich świętych polskich: 
św. Stanisława, Andrzeja Boboli i także Jana Pawła II.

W pierwszych Niedzielach Wielkanocnych spoglądaliśmy 
na Jezusa Zmartwychwstałego i im bardziej oddalamy się od 
Świąt Wielkanocnych, tym liturgia Kościoła kieruje nasze spoj-
rzenie na Ducha Świętego, którego Pan Jezus obiecał i zesłał na 
swoich uczniów. Za dwa tygodnie będzie Dzień Pięćdziesiąt-
nicy i wtedy będziemy obchodzić tajemnicę Ducha Świętego. 
W tych końcowych niedzielach okresu Wielkanocnego o Duchu 
Świętym liturgia wiele mówi, także dzisiejsza Ewangelia. Sły-
szeliśmy, że Apostołowie Piotr i Jan udali się do Samarii, by tam 
ochrzczonym uczniom Pańskim przekazać dar Ducha Świętego. 
Było to bierzmowanie. Sami Apostołowie otrzymali dar Ducha 
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Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Duch Święty przeobraził 
ich w nowych ludzi, którzy otrzymali specjalne oświecenie, 
zrozumienie nauki Chrystusa i przede wszystkim otrzymali 
wewnętrzny imperatyw, taką energię do odważnego głoszenia 
nauki Jezusa i składania świadectwa o Jego Zmartwychwstaniu.

Duch Święty to dusza Kościoła. My jesteśmy wszyscy 
Duchem Świętym napełnieni od sakramentu Chrztu i Bierz-
mowania i ten Duch Święty w nas odżywa, ilekroć jesteśmy na 
Eucharystii, ilekroć przybywamy na celebrację Eucharystyczną. 
Otrzymujemy wtedy ponownie dary Ducha Świętego, byśmy 
lepiej myśleli, poprawnie mówili, byśmy lepiej działali i po-
trafili naśladować Chrystusa.

2. Maryjne i papieskie przesłanie maja

W miesiącu maju spoglądamy szczególnie na Maryję. Śpie-
wamy majówki, dzisiaj też była przed Mszą Św. w tej świątyni. 
Obdarzamy Maryję tyloma pięknymi tytułami, ale pamiętamy, 
że Ona wybrała sobie ten miesiąc, żeby zjawić się przed stu 
laty w Fatimie. Pierwsze spotkanie z pastuszkami fatimskimi 
miało miejsce 13 maja 1917 roku. To jest znaczące, że Maryja 
jest nam taka bliska właśnie w maju. To osoba z ludzi, która 
była najpełniej zjednoczona z Duchem Świętym, a przez Ducha 
Świętego z Jezusem swoim Synem i także z Ojcem Niebieskim.

Wspomniałem, że mamy też wspaniałych naszych rodaków. 
Św. Stanisława wspominamy 8 maja, potem 16 maja św. An-
drzeja Bobolę. To byli wielcy święci pełni Ducha Świętego, 
którzy odważnie świadczyli o Chrystusie, dla których waż-
niejsza była prawda o Nim, niż ich własne życie. Stanisław 
i potem Andrzej Bobola złożyli dar życia za prawdę, za Chry-
stusa, dlatego ich wspominamy jako bohaterów narodowych, 
bohaterów wiary. W miesiącu maju również jest nam bliski 
św. Jan Paweł II, też wielki Polak. Dzisiaj mówimy, że był 
największy z narodu Polaków. Wspomnijmy, że urodził się 
18 maja w 1920 roku w takim trudnym czasie, gdy bolszewicy 
byli w drodze na Warszawę, a potem nastąpiło zwycięstwo, Cud 
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nad Wisłą, ochrona Europy Zachodniej przed bolszewizmem. 
13 maja 1981 roku był zamach na życie papieża 36 lat temu. 
Papież miał świadomość tego, że to Matka Boża uratowała go 
i gdy był kilkakrotnie w Fatimie, to o tym mówił i w innych 
miejscach również, że zawdzięcza uratowanie życia Matce 
Najświętszej. Gdy papież odwiedził Ali Agcę w wiezieniu, ten 
zapytał: „Dlaczego nie zginąłeś? Dlaczego tu jesteś, przecież 
miałeś nie żyć, wszystko było jak najlepiej przygotowane, 
wyćwiczone”. Papież spokojnie odpowiedział: „Tak to jest, że 
człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi”. Mamy wiele wypowie-
dzi papieża, które świadczą o jego przekonaniu, że to właśnie 
Maryja wyprosiła mu ocalenie życia.

Kardynał Dziwisz często powtarza, że dopóki papież był 
przytomny, to modlił się po polsku właśnie do Maryi: „Maryjo 
Matko moja”. Dlatego papież był tak związany z Fatimą, z Ma-
ryją. „Totus Tuus.” W tym roku w maju była szósta rocznica 
beatyfikacji Jana Pawła II. Był to 1 maj 2011 roku.

3. Rola działalności ewangelizacyjnej „Radia 
Maryja” i innych mediów toruńskich

W takim miesiącu, tu w waszej świątyni ślemy dzisiaj wielką 
wdzięczność do niebios za „Radio Maryja”, które jest nam tak 
bardzo bliskie i tak bardzo ważne w ostatnim etapie dziejów 
naszej Ojczyzny. Zastanawiamy się, co by było, jaka Polska 
byłaby dzisiaj, gdyby nie było „Radia Maryja,” które zaistniało 
wtedy, gdy Polska odzyskała na nowo pełniejszą niepodległość 
i przystąpiła do budowy demokracji. Gdy papież przyjechał do 
Polski w 1991 roku, na progu tego nowego czasu, to nie mówił 
o niczym innym, tylko o Dekalogu. Wskazywał na fundament, 
na którym powinna być budowana nowa Polska, Polska demo-
kratyczna, solidarna, wolna, Polska chrześcijańska i katolicka.

Pan Jezus dzisiaj przypomniał, że „kto Mnie miłuje, ten 
zachowuje Moje przykazania”. Dekalog jest fundamentem nie 
tylko ładu osobistego, rodzinnego, ale i społecznego, dlatego 
jest taki ważny. Jakie kiedyś były zakusy, by religię wyelimino-
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wać z życia u nas, tak jak ją teraz eliminują w całej Europie. Za-
pomnieli ci dyrygenci dzisiejszej Europy, że Europę zbudowali 
chrześcijanie i że to co wielkie i piękne, co Europie przyniosło 
sławę, wyrosło z gleby chrześcijańskiej, z gleby ewangelicznej.

W tym roku było świętowanie Traktatów Rzymskich 
w Rzymie. Przywódcy Unii Europejskiej zostali przyjęci 
przez papieża Franciszka, który przypomniał im, że Europa 
powinna być oparta na mocnym fundamencie chrześcijańskim. 
Wspomniał „ojców Europy”, europejskich założycieli Konrada 
Adenauera, Alcide de Gasperi, Roberta Schumana, tych mężów 
stanu, którzy wiedzieli, że nowa Europa powojenna powinna 
być oparta na chrześcijańskich wartościach mocniejszych niż 
wartości gospodarcze, niż wszelkie układy międzynarodowe. 
Na wizycie u papieża ani jeden z przywódców nie nawiązał 
do jego myśli, do chrześcijańskich korzeni Europy. Jest to dla 
nas powód do niepokoju. W takiej rzeczywistości, gdy przez 
Europę płynie fala laicyzmu, relatywizmu, poprawności poli-
tycznej, mamy w Polsce pewien fenomen. Tym fenomenem jest 
„Radio Maryja”, „Telewizja Trwam”, „Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej”, „Nasz Dziennik”. To są media, które 
nie ulegają poprawności politycznej, tylko poprawności ewan-
gelicznej. Może tak jest, że są utrzymywane przez was, przez 
społeczeństwo, bo nikt w tych mediach nie dyktuje nikomu, 
co ma mówić, tylko kierują się tym, co jest zapisane w Bożym 
objawieniu i co jest zapisane w głosie sumienia.

Cenimy bardzo te media toruńskie, przede wszystkim „Radio 
Maryja”, bo ono było pierwsze i za to, czym ono stało się dla 
wolnej Polski. „Radio Maryja” uczy nas codziennie modlić 
się, czy to w czasie podróży, czy w czasie choroby w szpitalu, 
czy w swoim domu. Mamy codziennie brewiarz, różaniec, 
katechezy. To wszystko nas formuje właśnie przez katechezy, 
różne rozważania ewangeliczne, czy informacje o tym, co czyni 
Ojciec Święty. Są transmisje z pielgrzymek Ojca Świętego, 
jak również z ważniejszych uroczystości, które odbywają się 
w Rzymie. Mamy też transmisje z naszej polskiej ziemi i tylko 
w „Radiu Maryja” i „Telewizji Trwam” możemy doświadczyć 
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tego życia kościelnego, które dzieje się na naszych oczach. 
„Radio Maryja” uczy nas poprawnego myślenia poprzez takie 
audycje, jak „Aktualności dnia”, czy też „Rozmowy niedo-
kończone”. „Radio Maryja” oddało głos tym ludziom, którzy 
dotąd nie byli upodmiotowieni i jest głosem ludzi, którzy byli 
marginalizowani w naszym społeczeństwie. Dzisiaj mogą oni 
zadzwonić, podzielić się świadectwem, troskami, czy posta-
wić pewne pytania i skorzystać z pomocy. „Radio Maryja” 
i instytucje przy nim stworzone, to wielki dar Pana Boga, dar 
Ducha Świętego na ten trudny czas zagospodarowania wolności 
w naszym kraju, na czas budowy nowej Polski.

Trzeba nam tu na ziemi niemieckiej powiedzieć, że „Radio 
Maryja” i inne media toruńskie to jest wielki łącznik naszego 
narodu z Polonią, czy to z europejską, czy to z amerykańską. 
Słuchając tego radia, czujecie się zapewne jak w domu, tam 
gdzie urodziliście się i wychowali, dochodzi katolicki głos 
z Polski z ojczystej ziemi. Jest to głos obiektywny. Europa Za-
chodnia jest informowana o tym, co dzieje się w Polsce przez 
media, które są zafałszowane, które ulegają poprawności poli-
tycznej. Stąd tak ważne jest, żeby słuchać „Radia Maryja” i stąd 
czerpać wiadomości oraz poznać właściwe interpretacje tego, 
co się dzieje w Polsce i na świecie. To jest porażające, jak słu-
chamy dyskusji w Parlamencie Europejskim. Te wiadomości to 
są z „Gazety Wyborczej”, Polsatu czy TVN-u, z mediów, które 
mają mocodawców, którzy mają za cel zniekształcanie prawdy 
i postrzegania polskiej rzeczywistości w krzywym zwierciadle.

Dlatego ceńmy sobie te media, które nam Pan Bóg podaro-
wał, byśmy żyli w prawdzie i byśmy byli napełnieni mądrością 
Bożą. Dzisiaj jest czas dziękowania za to radio, które tutaj działa 
i chwała tym ludziom, dzięki którym tutaj to radio zadomowiło 
się. Jest ono życzliwe, jak również ojcowie prowadzący, którzy 
przyjeżdżają. Jest z nami tutaj Ojciec Benedykt. Na koniec po-
wiem i wykonam tutaj taki gest Ojca Świętego Jana Pawła II: 
„Tak trzymać”. Amen.
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W służbie Bogu i Kościołowi 
– w 40-lecie kapłaństwa 
ks. Zbigniewa Mielcarka

Recklinghausen (Polska Misja Katolicka), 21 maja 2017 r.
Msza św. z okazji 40-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Mielcarka

1. Wdzięczność przed Bogiem podstawową treścią 
jubileuszu

Czcigodny księże Jubilacie, rubinowy Jubilacie 
w kapłaństwie,
Księże Zbigniewie, tutejszy duszpasterzu wraz z księdzem 
Rafałem,
Wszyscy bracia kapłani na początku powitani,
Siostry zakonne,
Wszyscy tu obecni w kościele tutejsi parafianie w Polskiej 
Misji Katolickiej, a także goście przybyli z różnych stron 
na dzisiejszy jubileusz!

Zaczynam od takiego powiedzenia, które w Polsce jest wy-
powiadane podczas jubileuszy. „Jeżeli jubileusze świętujemy, 
to długo żyjemy”. Dzisiaj świętujemy jubileusz czterdziesto-
lecia kapłaństwa. Liczba czterdzieści to liczba bardzo ważna 
w Piśmie Świętym, w dziejach zbawienia. Czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy padał deszcz przed potopem, czterdzieści 
dni szedł prorok Eliasz do świętej góry Horeb, czterdzieści lat 
Mojżesz prowadził Naród Wybrany z niewoli egipskiej. Pan 
Jezus czterdziestego dnia po narodzeniu został ofiarowany 
w świątyni, a potem gdy miał rozpocząć działalność publiczną, 
to odbył czterdziestodniowy post. Gdy został ukrzyżowany, 
pochowany i Zmartwychwstał, to czterdzieści dni ukazywał się 
i czterdziestego dnia odszedł do nieba. Już te wymienione cyfry 
wskazują, że cyfra czterdzieści jest ważna i dzisiaj ona ukazała 
się na zegarze kapłańskiego życia księdza Zbigniewa. Czter-
dzieści lat służby kapłańskiej. Dokładnie 21 maja 1977 roku 
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narodził się dla kapłaństwa w archikatedrze wrocławskiej na 
Dolnym Śląsku.

W jakim celu obchodzimy jubileusze? Kościół zachęca nas 
do obchodzenia jubileuszy kapłańskich, małżeńskich i innych 
przede wszystkim po to, byśmy Panu Bogu podziękowali za to, 
że jest z nami, że nas prowadzi przez życie, że nam błogosławi. 
Nie chodzi o to, by się chwalić, wyliczać swoje dokonania, swo-
je osiągnięcia duszpasterskie, naukowe, osiągnięcia związane 
z pracą zawodową, ale przede wszystkim chodzi o podzięko-
wanie Panu Bogu, bo kto dziękuje, to też sobie zaskarbia Boże 
błogosławieństwo na przyszłość. Żebyśmy wiedzieli za co 
mamy dzisiaj dziękować z księdzem Jubilatem, to może przy-
pomnijmy jego drogę życiową i także uświadomimy sobie, co 
było jego główną pasją w ciągu tych czterdziestu lat kapłaństwa, 
które ma za sobą.

2. Kapłańskie curriculum vitae

Gdy chcemy wrócić do początku to wracamy do Miksztatu, 
pięknej miejscowości otoczonej lasami i jeziorami w dawnej 
diecezji poznańskiej, dzisiaj w kaliskiej niedaleko Ostrowa 
Wielkopolskiego. Tam w domu już św. pamięci rodziców 
Stanisława i Janiny przyszedł na świat Zbigniew. Miał jeszcze 
siostrę Janinę, więc było dwoje dzieci i dwoje pobożnych 
rodziców. Został dobrze wychowany, nauczony modlitwy 
i wprowadzony w życie religijne. Wyniósł z domu rodzinnego 
wspaniałe wiano dobrego wychowania. To jest wielki skarb, 
który wynosimy z domu rodzinnego. To są szczęśliwe dzieci, 
które takie wiano dobrego wychowania wynoszą z domu ro-
dzinnego. Takie wiano nas cieszy i zawsze chętnie wracamy do 
rodzinnych stron, do rodzinnych wspomnień, do mamy i taty. 
Przyznajemy rację naszemu wieszczowi, który powiedział: 
„Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty, 
jak pierwsze kochanie” (Mickiewicz). To w domu rodzinnym 
wszystko się zaczęło. Przypomnijmy sobie, jak papież Jan Paweł 
II przyjechał do Wadowic ze stolicy Piotrowej, kiedy udał się 
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do świątyni, klęknął przed chrzcielnicą i potem powiedział, że 
tu wszystko się zaczęło. Dla nas wszystkich też to, co ważne 
i piękne zaczęło się w domu rodzinnym. Dzisiaj wspominamy 
na jubileuszu św. pamięci rodziców i myślę, że ksiądz Jubilat 
dziękuje Panu Bogu, że otrzymał w domu rodzinnym wiano 
dobrego wychowania.

Już w czasach młodzieńczych, gdy zastanawiał się, jaką dro-
gą pójdzie, kim będzie w przyszłości, to włączył się sam Jezus 
Chrystus w jego młode życie i powiedział: „chcę cię mieć moim 
kapłanem”. Był jakiś czas w Zgromadzeniu Zmartwychwstań-
ców w Poznaniu, potem odkrył powołanie to właściwe, przybył 
do Wrocławia do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, 
tam też był Papieski Wydział Teologiczny. Tam w latach 1971-
1977 przygotowywał się do kapłaństwa. Miał świadomość, że 
Chrystus go wzywa do służby kapłańskiej i kazał mu zostawić 
rodzinny dom, koleżanki, kolegów, bo chciał go mieć tylko 
dla siebie. Bóg chciał go obdarzyć tą misją, którą sam pełnił 
na ziemi. Zbyszek alumn był w seminarium, by sprawdzić 
swoje powołanie, czy jest ono autentyczne i przez sześć lat 
stawiał sobie pytanie pod kierunkiem ojców duchownych, ks. 
rektora, czy ma być kapłanem. Po sześciu latach otrzymał dar 
kapłaństwa. Były to trudne lata siedemdziesiąte we Wrocławiu, 
bo wtedy umarło trzech biskupów. Najpierw biskup Latusek 
11 lutego 1973 roku, potem zmarł kardynał Kominek 10 mar-
ca 1974, potem było interregnum prawie dwuletnie. Diecezją 
wrocławską kierował wikariusz kapitulny ks. profesor Wincenty 
Urban i w 1976 roku w czasie zimy przyszedł do diecezji ks. ar-
cybiskup Gulbinowicz, późniejszy kardynał, który jeszcze żyje 
i jest naszym skarbem wśród hierarchów Dolnego Śląska. Poza 
tym w 1974 roku w sierpniu odszedł do wieczności ks. biskup 
Wronka, który pochodził z poznańskiego. Ks. Rasiak, kuzyn 
ks. biskupa podarował mi mitrę biskupią, którą tylko zakładam 
na wielkie uroczystości kościelne. Czuję się skoligacony z tą 
ziemią, z której pochodzi dzisiejszy ks. Jubilat.

Po święceniach przyszedł czas prymicji, wielka radość, 
wierszyki, piękne homilie prymicyjne i pierwsza placówka, to 
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dla księdza jest pierwsza miłość, tak to się nazywa i potem się 
wspomina tę pierwszą placówkę. Księża przełożeni, biskupi 
wybierają dla neoprezbiterów najlepsze parafie, żeby młodzi 
księża byli dobrze wprowadzeni w posługę kapłańską. Dla 
ks. Zbigniewa wybrano parafię bardzo znamienitą, bo Strze-
gom. Dzisiejsza bazylika to jeden z największych kościołów 
na Dolnym Śląsku. Był tam znakomity duszpasterz ks. prałat 
Stanisław Siwiec, wielki kapłan zasłużony dla Dolnego Śląska. 
Przez 5 lat był tam neoprezbiter ks. Zbigniew i tam uczył się 
posługi kapłańskiej, bo w seminarium wszystkiego nie nauczą, 
dopiero praktyka uczy właściwej posługi kapłańskiej.

Po długim pięcioletnim stażu, bo zwykle zmienia się parafię 
neoprezbiterowi po trzech latach, więc chyba dobrze się ks. 
Zbigniew sprawował, że ks. prałat Siwiec go zatrzymał tak 
długo. Na drugiej parafii był jeszcze dłużej, bo sześć lat. Tam 
również trafił na znakomitego duszpasterza, był to ks. Mali-
noś w parafii wielkiego miasta we Wrocławiu. W sumie 11 lat 
posługiwał w archidiecezji wrocławskiej, potem Duch Święty 
chciał, żeby jednak pofrunął w świat, do Niemiec za Polakami, 
bo tu potrzeba było swoich pasterzy, którzy będą mówić waszym 
językiem. Księża są tu potrzebni. Ks. Zbigniew jest tu już 29 lat 
w jednym miejscu. Ta praca tu toczyła się w sposób właściwy, 
nie było żadnej interwencji. Biskup i rektor Polskiej Misji 
Katolickiej patrzył życzliwym okiem na posługę kapłańską ks. 
Zbigniewa. To takie curriculum vitae od domu rodzinnego aż 
do dnia dzisiejszego, kiedy to świętujemy jubileusz 40-lecia 
posługi kapłańskiej.

3. Kapłańskie zadania i pasje Jubilata

Pytamy, co było pasją ks. Zbigniewa i jakie zadania otrzymał 
w chwili święceń kapłańskich, gdy został namaszczony przez 
biskupa, posłany i włączony w jedyne i wieczne kapłaństwo 
Jezusa Chrystusa. Każdy kapłan otrzymuje misję, która jest po-
dobna do misji samego Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Jest to 
misja potrójna, czyli nauczycielska, prorocka, misja kapłańska 
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czyli sakramentalna i misja królewska, czyli pasterska, misja 
posługiwania i służenia ludziom.

Misja nauczycielska, prorocka. Każdy kapłan jest prorokiem 
i głosicielem Słowa Bożego. Nie głosi on swojej nauki, czy 
swoich przekonań, ale głosi to, co mówił i objawił nam Jezus. 
To jest ta mądrość Boża, która jest bardzo ważna i doniosła dla 
nas wszystkich. Pan Bóg ludzi wielokrotnie upominał: „Słysząc 
głos Pana, serc nie zatwardzajcie” (Ps 95). Bóg nam dał swoje 
słowo i przykazania, żebyśmy tutaj na ziemi godnie przeżyli 
życie, żebyśmy według Jego wskazań to życie kształtowali. 
Okazuje się, że nikt jeszcze nie żałował, że słuchał Pana Boga. 
Wrogowie Kościoła w pierwszym rzędzie atakują i niszczą 
tych siewców Bożego Słowa, którzy są pokorni i odważni, 
którzy nie ulegają presji poprawności politycznej, którzy nie 
mówią pod publiczkę. Nie mówią tego, co się władzy podoba, 
czy niektórym ludziom, ale mówią to, co się Bogu podoba. 
To jest nasze zadanie jako kapłanów. Mamy przepowia-
dać  Ewangelię taką, jaka ona jest, bez pomijania niektórych 
spraw.

Jesteśmy tu w Niemczech i widzimy, że nauczanie Kościoła 
jest do pewnego stopnia nieintegralne, bo np. zniknął problem 
grzechu, winy, Sakramentu Pokuty. Gdy się wmawia ludziom, 
ze nie mają grzechu, że są w porządku, że poczucie winy to jest 
neuroza czyli choroba, którą trzeba leczyć, to jest fałszowanie 
prawdy o człowieku. To jest słaba, kiepska antropologia i trzeba 
ją poprawić. Miłosierdzie Boże staje się piękniejsze i jaśnieje 
przed nami, gdy je zestawiamy z naszą biedą moralną, z naszym 
grzechem, z naszą słabością. Nauczanie Kościoła powinno być 
integralne i podejmować wszystkie tematy, które były obecne 
w nauczaniu Pana Jezusa, a więc temat piekła, nieba, Sądu 
Ostatecznego. To nie jest straszenie, ale to jest pełne nadziei, 
że idziemy do domu. Cóż to jest tych kilkadziesiąt lat naszego 
życia tu na ziemi wobec tego czasu, który był przed nami od 
początku świata i wobec przyszłości, która może jeszcze będzie 
bardzo długa, jeśli Pan Bóg zechce. To jest maleńka kropelka 
w oceanie.
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W tym tygodniu będzie uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Będziemy patrzeć na Jezusa, który poszedł nam 
miejsce przygotować. To jest jedna z misji kapłańskiej, to 
przepowiadanie Słowa Bożego dotyczącego człowieka, jego 
kondycji moralnej i dotyczącego naszego zbawienia i naszej 
ostatecznej przyszłości.

Druga misja, którą ks. Zbigniew i każdy kapłan wypełnia, to 
jest misja sakramentalna. Kapłan sprawuje święte sakramenty, 
przede wszystkim sprawuje Eucharystię. Eucharystia składa 
z ludem Bożym najświętszą ofiarę i to jest źródło naszej siły 
duchowej. To jest miejsce, gdzie z Jezusem ofiarujemy się Panu 
Bogu. Nasze troski, nasze zmartwienia i krzyże tu przynosimy, 
ale także nasze grzechy przynosimy do Pana Boga. Jeśli grze-
chy nasze są ciężkie, to idziemy przez konfesjonał. W czasie 
Eucharystii dołączamy się do ofiary Pana Jezusa, dołączamy 
naszą gotowość do pełnienia woli Bożej i wszystko to, czym 
żyjemy, składamy na ołtarzu Pańskim. Również samych siebie 
składamy w darze Panu Bogu i na Jego większą chwałę. Posługa 
sakramentalna przy ołtarzu i w konfesjonale, także zawiązywa-
nie wspólnot małżeńskich i posługa wobec chorych.

Trzecia misja to misja królewska, czyli pasterska. Chodzi tu 
o to, żeby otaczać w każdej wspólnocie parafialnej najbiedniej-
szych, chorych, starszych, zapomnianych, zmarginalizowanych. 
Dobry ksiądz, dobry pasterz poszukuje tych zagubionych owie-
czek, którym może w życiu nie udało się, troszczy się o tych, 
którzy odeszli z owczarni, by powrócili, to troska o człowieka, 
służba człowiekowi.

4. Wspólna troska o kapłanów i o nowe powołania 
do służby w Kościele

Na zakończenie naszej refleksji bądźmy w jedności my 
kapłani z wami, bo jesteśmy z tej samej gliny ulepieni, mamy 
te same słabości. Jest potrzebne wzajemne wspieranie się, po-
maganie. Najlepszą formą tej pomocy jest modlitwa. Dzięki 
waszej modlitwie my jesteśmy lepsi, gorliwsi, dlatego gdy coś 
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o księdzu słyszysz niedobrego, to nie powtarzaj dalej, tylko idź 
do Najwyższego Pasterza, klęknij przed krzyżem i módl się, 
żeby ten ksiądz był lepszy, żeby był bardziej oddany i gorliwy. 
To jest właściwa postawa. Przy okazji jubileuszu dziękujemy 
wam za tę waszą dobroć, modlitwę. W Polsce, szczególnie 
gdzie księża są karmieni i utrzymywani przez ludzi nie przez 
rząd, ludzie cieszą się, bo to są ich kapłani. Pamiętacie czasy 
komunistyczne w Polsce, jak wbijano klin między biskupów 
i księży, między księży a ludzi świeckich, żeby ich podzielić, 
bo ludźmi podzielonymi łatwiej rządzić, łatwiej zniewalać. 
Kardynał Wyszyński pilnował, żeby była jedność w narodzie, 
jedność w Kościele, żeby nie dać się podzielić. Dzisiaj też mamy 
takie tendencje, żeby dzielić. Jednoczenie nie jest w zamiarze 
idei złych, bo tam było takie hasło „zgoda buduje”, ale może 
być zgoda na zło, by działać źle. Zgoda wobec wartości ewan-
gelicznych, wobec prawdy, wobec dobra, wobec piękna to jest 
to jednoczenie sensowne, które jest szczęściorodne.

Każdy jubileusz kapłański winien w nas wyzwolić odpowie-
dzialność za powołania kapłańskie. Martwimy się, czy te miej-
sca, które zostawią diakoni, którzy pójdą w najbliższą sobotę na 
Pańskie żniwo jako neoprezbiterzy, czy one zostaną zajęte przez 
nowych młodzieńców, którzy będą powołani przez Chrystusa. 
To jest nasza wspólna sprawa, byśmy mieli wystarczającą ilość 
dobrych kapłanów. Niech dzisiejsza uroczystość z tymi trzema 
słowami: „dziękujemy, przepraszamy, prosimy” nas zjednoczy 
i niech będzie sposobnością do obdarzania Kościoła modlitwą 
o powołania kapłańskie i zakonne.

Księże Zbigniewie, życzymy obfitego błogosławieństwa, 
łaski zdrowia duchowego i fizycznego. Pamiętaj, w Polsce jest 
powiedzenie, że życie zaczyna się po czterdziestce. Kapłaństwo 
też zaczyna się po czterdziestce. Amen.
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Duch Święty i skuteczność świadectwa
Kłodzko, 22 maja 2017 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Moc Ducha Świętego w Kościele Apostolskim

W I czytaniu dzisiejszym zostało nam przypomniane, jak 
w Kościele Apostolskim nastąpiło przyjęcie Ducha Święte-
go. Jezus, przed odejściem do nieba, je zapowiedział. Prosił 
uczniów, żeby pozostali w mieście, bo otrzymają światło 
i moc Ducha Świętego. Zgodnie z tym, co zapowiedział, tak 
się stało. Dnia pięćdziesiątego po zmartwychwstaniu Duch 
Święty został zesłany. Apostołowie potrzebowali znaku wi-
dzialnego. Był to znak widzialny, były ogniste języki i powiew 
wiatru. To był znak widzialny zstąpienia Ducha Świętego na 
apostołów i  wszystkich, którzy tam oczekiwali na dary Ducha 
Świętego.

To, że Duch Święty zstąpił, od razu ujawniło się w posta-
wie św. Piotra, który był dotąd wystraszony po przeżyciach 
Wielkiego Tygodnia, pełen lęku i niepewności. I oto gdy Duch 
Święty zstąpił i napełnił jego serce, stał się nowym człowie-
kiem, człowiekiem odważnym, który uświadomił sobie całe 
piękno nauki Jezusa, Jego cudów, a przede wszystkim pojął sens 
śmierci Jezusa na krzyżu i sens zmartwychwstania. Wygłosił 
piękne kazanie na ten temat, mówiąc, że Bóg posłał Jezusa, 
by głosił Ewangelię i został przybity do Krzyża, a wszyscy 
są odpowiedzialni za śmierć Jezusa: „wyście przybili Jezusa 
do krzyża, jesteście sprawcami Jego śmierci”. To jest ważne 
stwierdzenie dla nas, że my jak się Bogu sprzeciwiamy, to 
przybijamy Jezusa do krzyża, zabijamy Go. Dalej mówił 
Piotr, że Jezus zmartwychwstał i pokazał się, a uczniowie są 
świadkami Jego zmartwychwstania. Wskazał, że Jezus jest 
po prawicy Ojca i że zesłał Ducha Świętego dzisiaj jak tego 
doświadczacie.
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2. Duch Święty Duchem Prawdy pobudzającym 
do odważnego świadectwa

Tak wyglądało pierwsze wielkie bierzmowanie. Macie 
tego samego Ducha Świętego przyjąć, bo Duch Święty jest 
ten sam. To my się zmieniamy, jesteśmy w różnym stanie 
zdrowia duchowego, fizycznego, a Bóg jest zawsze ten sam, 
zawsze miłujący, wszechmocny, miłosierny, zawsze czekający 
na naszą odpowiedź, na Jego miłość. Po tym przypomnieniu 
pierwszego bierzmowania, jak wyglądało, jaki miało skutek, 
spodziewając się, że podobne skutki spowoduje dzisiejsze bierz-
mowanie, chcemy także nawiązać do dzisiejszej Ewangelii, do 
słów Jezusa. Ona też dotyczy prawdy o Duchu Świętym: „Gdy 
przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch 
Prawdy, który pochodzi od Ojca, On zaświadczy o Mnie”. Tu 
Jezus nazwał Ducha Świętego Duchem Prawdy, bo tyko Bóg 
zna pełnię prawdy o świecie, o człowieku, o wieczności. Jezus 
wskazuje, że Duch Prawdy pochodzi od Ojca i dalej mówi, że 
On zaświadczy o mnie. Jezus chciał podkreślić, jak ważna jest 
Jego nauka i jego dzieło, którego na ziemi dokonał, że Duch 
Święty będzie świadczył o tym dziele i wy też będziecie świad-
czyć bo jesteście ze mną od początku. Tutaj Jezus powiada, że 
to świadczenie z Ducha Świętego o Jego dziele przechodzi na 
nas i stąd też bierzmowanie zobowiązuje nas do bycia świad-
kiem Jezusa Chrystusa, świadkiem Jego nauki, Jego dzieła 
zbawczego, świadkiem Jego miłości.

Świadczenie, bycie jako świadek w sądzie, nie jest takie pro-
ste i łatwe, bo można się komuś narazić, mieć nieprzyjemności. 
To negatywne nastawienie do świadczenia może się przełożyć 
na nasze świadczenie o Jezusie. Dzisiaj nie jest modne, żeby 
mówić o Jezusie, żeby przypominać Jego Ewangelię, zasady, 
lepiej mieć spokój i do tego nie wracać. Taka postawa jest nawet 
wśród wielu chrześcijan i ona się Bogu nie podoba, bo to jest 
zdrada miłości, zdrada przyjaźni z Jezusem. Jeżeli Jezus jest 
atakowany, wyśmiewany, a my milczymy, to jest zdrada przy-
jaciela. Dlatego, żebyśmy mieli zdolność do świadczenia, jest 
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nam potrzebne wsparcie Ducha Świętego, który nas oświeca, 
nas do prawdy przybliża i daje nam moc, odwagę, męstwo.

Droga młodzieży, dzisiaj Jezus nam też zapowiada, że za 
wierne, prawdziwe świadczenie otrzymuje się karę od złych 
ludzi, wrogów Kościoła, którzy współpracują z szatanem: „to 
wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze, wy-
łączą was z synagog”. Te wyłączenia trwają. Słyszeliście, ilu 
chrześcijan wyłączono z ich domostw, w których mieszkali, 
np. w Syrii, w Iraku. Zostali tam wypędzeni przez wyznawców 
islamu. Te wydziedziczenia w historii się powtarzają i tu się po-
twierdzają słowa Jezusa: nadchodzi godzina, w której każdy kto 
was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Ta zapowiedź 
Jezusa się sprawdza. Niektórzy uważają, że zabijając chrześci-
jan, oddają cześć Bogu. Przykładem jest apostoł Paweł, który 
przed nawróceniem nazywał się Szawłem z Tarsu. Chwytał on 
chrześcijan, doprowadzał do więzień, gdzie ich torturowano, 
męczono, a nawet zabijano i to w imię religii judaistycznej. 
„Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie 
sądził, że oddaje cześć Bogu”. Dzisiaj skrajny islam głosi, że 
kto zabije niewiernego, idzie prosto do nieba. A niewiernymi 
jesteśmy my, chrześcijanie. Dlatego są te ataki terrorystyczne, 
często samobójcze. Napastnik zabija innych i potem siebie, bo 
mu wmawiają, że pójdzie prosto do raju. „Nadchodzi godzina, 
w której każdy kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć 
Bogu.” Tutaj trzeba wiedzieć, że religia, która poleca zabija-
nie innych, nie może być religią prawdziwą. W imię Boga nie 
wolno zabijać człowieka, nigdy, a zabijają dzisiaj nagminnie. 
Prawdziwy Bóg jest zawsze tym, kto zwycięża.

3. Głosić czynem i słowem prawdę o Chrystusie

Moi drodzy, przez sakrament bierzmowania podejmujemy 
zobowiązanie, żeby być świadkiem Jezusa Chrystusa i to nie 
byle jakim, ale jak najlepszym. To świadczenie będzie możliwe, 
gdy będziemy zawsze otwarci na Ducha Świętego. Dlatego 
chciejcie tymi świadkami się stać i zapragnąć, żeby świadczyć. 
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Jezus nie będzie od nas wymagał takich bohaterskich czynów, 
których dokonywali męczennicy, ale przyznawania się do Je-
zusa. Jeśli wokół nas toczy się dyskusja o rozwodach, aborcji, 
eutanazji, to my czasem przyklaskujemy i to jest tchórzostwo, 
jeżeli my nie bronimy nauki Jezusa.

Dlatego, kończąc to pouczenie, chcemy was zachęcić, byście 
dary Ducha Świętego przyjęli po to, żeby stać się świadkami 
Jezusa. Niekoniecznie trzeba mówić o sprawach religijnych, 
ale przez swoją uczciwość, prawość, przez to, że nie kłamiemy, 
że jesteśmy usłużni, pomocni wobec rodziców, bliskich, że nie 
zazdrościmy rówieśnikom wyników w nauce, jeśli potrafimy 
się cieszyć z cudzych osiągnięć, chętnie służymy – to jest świa-
dectwo, na które Jezus czeka. Dlatego będziemy się modlić, 
byście to zadanie świadczenia o Jezusie ochotnie przyjęli i by 
to świadczenie wam dawało dużo radości. Bo każda prawda, 
dobro, miłość to są wartości szczęściorodne. Jeżeli marzycie 
dzisiaj o szczęściu, to do szczęścia nie prowadzi droga przez 
kłamstwo, kradzież, rozpasanie seksualne, używki, to jest droga 
do nieszczęścia. Droga do szczęścia prowadzi przez prawdę, 
czynienie miłości, samozaparcie, przez takie życie, żeby innym 
z nami było dobrze, przez służbę innym. Będziemy się modlić, 
żebyście takie zobowiązanie chętnie przyjęli i świadcząc o Je-
zusie, żebyście się przybliżali już na ziemi do szczęścia w takim 
wymiarze, w jakim ono jest możliwe tu na ziemi. Amen.
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Duch Święty Przyjacielem 
i Przewodnikiem ochrzczonych

Stronie Śląskie, 23 maja 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa

1. W Duchu Świętym – nowy wymiar obecności 
Chrystusa

W I czytaniu dzisiaj słyszeliśmy fragment kazania św. Piotra, 
które on wygłosił w dzień Zesłania Ducha Świętego. Otrzymał 
światło Ducha Świętego i energię duchową i wygłosił kazanie 
o Jezusie Chrystusie. W krótkich słowach wyraził istotę po-
słannictwa Jezusa Chrystusa i wskazał na Ducha Świętego, 
którego Jezus zsyła z nieba na swoich uczniów. To samo się za 
chwilę dokona podczas dzisiejszego zesłania Ducha Świętego 
na was. To jest ten sam Duch Święty, którego Jezus zesłał na 
apostołów, żeby wygasić ich strach, żeby w nich wzniecić zapał 
do głoszenia Ewangelii Chrystusowej, do opowiadania o dziele 
zbawczym Jezusa Chrystusa. A to dzieło zbawcze obejmowało 
Jego śmierć na odpuszczenie grzechów, Jego pobyt w grobie 
i Jego zmartwychwstanie, o tym mówiono.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powiada do uczniów, że „po-
żyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Pocie-
szyciel nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę Go do was”. 
Jezus mówił o odejściu. My myślimy jedynie o tym odejściu 
do nieba, Wniebowstąpieniu 40 dnia po zmartwychwstaniu. 
Ostatnie ukazanie się Jezusa Zmartwychwstałego, zarazem było 
Jego wstąpieniem do nieba. To jest to odejście końcowe. Ale 
przecież te słowa Jezus mówił przed swoją śmiercią w Wielki 
Czwartek w Wieczerniku, a więc miał z pewnością na myśli 
odejście z tej ziemi poprzez swoją śmierć, przejście do Ojca do 
nieba z ziemi poprzez śmierć na Krzyżu. Musimy to przejście 
łącznie rozumieć i to przejście przez śmierć krzyżową do chwały 
zmartwychwstania i także to przejście z ziemi do nieba i zajęcia 
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miejsca po prawicy Bożej. Jezus mówi, że „pożyteczne jest dla 
was moje odejście”. Jak to rozumieć? Dlaczego nazwał to odej-
ście pożytecznym? Apostołowie z pewnością mieli kłopot, żeby 
to zrozumieć, bo oni się już przyzwyczaili, tak im było dobrze, 
widzieli cuda, słuchali nauki wspaniałej. Wprawdzie było zała-
manie, gdy Jezus wydał się na mękę, dał się chwycić, zniewolić 
i ukrzyżować, wtedy uczniowie przeżywali traumę, ale potem 
Jezus zmartwychwstał i im się ukazywał, z nimi rozmawiał, 
z nimi spożywał posiłki. Dlatego z pewnością chcieli, by Jezus 
został na zawsze na ziemi w postaci widzialnej. A Jezus mówi, 
że „pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, 
Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę Go do 
was”. I tu wskazał Jezus na Ducha Świętego, który sprawi, że 
to Jego odejście będzie pożyteczne. Możemy tak to wyjaśnić, 
że gdy Jezus był w widzialnej postaci, Jego obecność była ze-
wnętrzna w stosunku do apostołów, a potem, gdy odszedł do 
nieba i zesłał Ducha Świętego, to powrócił do uczniów w inny 
sposób. Zamieszkał w nich wewnątrz. Już nie był na zewnątrz, 
ale wewnątrz nich. Dlatego św. Paweł mógł powiedzieć: „żyję 
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. A Jezus też powiedział: 
„trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę”. Zatem pożyteczność 
odejścia Jezusa do nieba wiązała się z nową formą obecności 
Jezusa w uczniach, w obecności duchowej w ich wnętrzu, w po-
staci życia Bożego, życia wiary, życia w miłości, to co nazywamy 
też życiem nadprzyrodzonym w naszych sercach, obecność we-
wnętrzna. I my dzisiaj też Jezusa nosimy w sobie, jeśli wierzymy, 
modlimy się, przyjmujemy Go w Eucharystii, to On jest w nas, 
a my w Nim. Dlatego Jezus tak powiedział, że „pożyteczne jest 
dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie 
przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę Go do was”.

2. Konieczność obecności Ducha Świętego w życiu 
wierzących

Dzisiaj do was, droga młodzieży, jest Duch Święty posłany, 
Pocieszyciel, żeby was napełnić swoim światłem i mocą. Ten 
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Duch Święty was poprowadzi przez drogi ziemskiego życia, 
tylko trzeba Go widzieć, być na Niego otwartym, w Niego 
wierzyć. W II czytaniu było pouczenie, że Duch Święty nas 
uzdalnia do modlitwy. Mając w sobie Ducha Świętego, łatwiej 
klękamy do modlitwy. Kiedy indziej św. Paweł powiedział, że 
bez pomocy Ducha Świętego nie można powiedzieć: „Panem 
jest Jezus”. Czyli nie można w Jezusie ujrzeć Zbawcy świata, 
prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka; jest do tego po-
trzebna moc Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego możemy 
stwierdzić, jaka jest pora dnia, pora roku, ale, że Jezus Chrystus 
jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, tego 
nie można powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, albo nie 
można uwierzyć, że w Komunii Świętej przyjmujemy Ciało 
Pańskie pod postacią chleba. Zobaczcie, jak Duch Święty jest 
ważny, byśmy chodzili po ziemi jako ludzie wierzący, czujący 
Boga, doświadczający Jego miłosierdzia, Jego dobroci, do-
świadczający Jego opieki nad nami. Wiarę w Boga, miłowanie 
Go zawdzięczamy Duchowi Świętemu.

Wracając jeszcze do Ewangelii, powiemy, że Jezus dobrze 
przygotował uczniów na swoje odejście. Rozstanie było trudne 
dla uczniów, ale zostali przygotowani na to, że Jezus będzie 
z nimi już w innej postaci. Każde rozstanie powinno być na-
pełnione miłością i ta miłość powinna trwać na odległość, wy-
chodzić poza wszelkie granice. Dla nas ludzi trudne są wszelkie 
rozstania, szczególnie te z najbliższymi, ale byśmy umieli prze-
żywać w duchu Chrystusowym bolesne rozłąki, otrzymujemy 
moc Ducha Świętego. Była taka historia z dziewczynką, której 
umierała młoda mama. Została ona bez mamy, gdy miała 7 lat. 
Wszyscy zastanawiali się, jak sobie poradzi, że będzie płakać za 
mamą, jak ona się wychowa, co to będzie. Jakiś czas po pogrze-
bie okazało się, że to dziecko się normalnie zachowuje. Ktoś ją 
zapytał, czy nie tęskni za mamusią. Odpowiedziała, że tak, ale 
mama przed śmiercią prowadziła z nią rozmowy. Powiedziała, 
żeby córka nie płakała jak umrze, bo będzie ją nadal kochać, 
będzie o niej myśleć i patrzeć z nieba na jej życie. Będzie się 
przyglądać czy jest grzeczna, a jak jej będzie smutno czy rado-
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śnie, to ma mówić do mamy, ona na pewno ją usłyszy. Mama 
przygotowała swoje dziecko na ten czas rozstania fizycznego 
tu na ziemi, bo więź duchowa pozostała.

3. Duch Święty uzdalnia do poznania i obrony prawdy

Droga młodzieży, to wszystko o czym tu mówimy, staje się 
do zniesienia, gdy mamy w sobie Ducha Świętego. Przyjąwszy 
Ducha Świętego, jesteśmy w każdą niedzielę na Eucharystii. 
Dlatego bierzmowanie nas ukierunkowuje na niedzielną Eu-
charystię, na codzienną modlitwę, żeby pozwolić wzmacniać 
Duchowi Świętemu naszego ducha, który jest słaby, zniechęca 
się, ma wątpliwości. Jak chcecie pięknie i sensownie przeżyć 
życie, to pamiętajcie o bierzmowaniu, że to było coś wielkiego, 
ważnego, to było zstąpienie Ducha Świętego. Nie pogardzajcie 
Duchem Świętym, ale pozwólcie Mu kierować sobą, żebyście 
wytrwali na drogach prawdy. Diabeł kłamie, diabeł dzieli i tego 
diabła spotykamy na każdym kroku. Ile jest zakłamania, mani-
pulacji, hipokryzji w dzisiejszym świecie. Moc Ducha Święte-
go pomaga nam bronić wiary, bronić prawdy, bronić miłości. 
Gdy usłyszysz, jak ktoś mówi, że wolno zabijać nienarodzone 
dzieci, że najlepszym rozwiązaniem na trudności małżeńskie 
jest rozwód, to, obdarzony mocą Ducha Świętego, odezwiesz 
się w obronie wartości chrześcijańskich. Jest nam potrzebne to 
nieustanne wspieranie ze strony Ducha Świętego, byśmy żyli 
w postawie wiary i miłości. Nie dajcie sobie wmówić, że dzi-
siaj zniknął marksizm. Zniknął marksizm ten stary, książkowy, 
ale istnieje marksizm kulturowy. Na przykład „gender”, to są 
nierozumne tezy, które są dziś głoszone i ludzie w to wierzą, 
a jak biskup któryś się wypowie w tonie sprzeciwu, to zaraz 
są zarzuty, że ma poglądy nie z tego świata. Ten dzisiejszy 
marksizm kulturowy jest bardziej przebiegły niż tamten stary. 
Dotykam tej sprawy, żebyśmy mieli świadomość, jak bardzo 
jest nam potrzebna pomoc Ducha Świętego, byśmy wiedzieli, 
kto kłamie, kto mówi prawdę, kogo słuchać, za kim iść, byśmy 
mieli siłę sprzeciwiać się kłamstwu, niesprawiedliwości, złu, 
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używkom i mieli odwagę iść za Chrystusem, służyć drugim, 
przebaczać, być uczciwymi, pracowitymi.

Niech nam Duch Święty w tym pomoże, niech was dzisiaj 
napełni mocą. Wyruszcie dzisiaj z Nim na drogi swojego 
młodego życia. A nam starszym, już bierzmowanym, niech 
dzisiejsza uroczystość przypomni, kim jesteśmy i będzie okazją 
do zastanowienia, czy żyjemy w przyjaźni z Duchem Świętym, 
czy dzięki Jego mocy, którą od Niego otrzymujemy, zmieniamy 
świat na lepsze. Amen.

Maryja nazwana „Wspomożenie 
wiernych” wspomagając nas, wzywa 
do pomagania bliźnim w potrzebie

Świdnica, 24 maja 2017 r.
Msza św. z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa  

księży z rocznika święceń 1992 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy księża, srebrni jubilacji w kapłaństwie, na czele 
z ks. rektorem naszego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Świdnicy,
Drodzy bracia diakoni i klerycy,
Drogie siostry zakonne,
Wszyscy uczestnicy tej południowej Eucharystii w naszej 
katedrze!

W homilii obecnej najpierw powrócimy do historii na-
szych księży jubilatów, by w drugiej części zatrzymać się na 
osobie Maryi, którą dzisiaj czcimy jako „Wspomożycielkę 
wiernych”.
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1. Jubileuszowa retrospekcja

Drodzy bracia jubilaci, w dzień waszego srebrnego jubile-
uszu wracamy do przeszłości. Rozpocznijmy naszą wędrówkę 
przez wasze pięćdziesięcioletnie życie od waszych domów 
rodzinnych, w których Bóg was powołał do życia. Tam w gniaz-
dach rodzinnych otrzymaliście dobre, katolickie wychowanie. 
Rodzice przekazali wam pierwsze prawdy o Bogu i nauczyli 
was pierwszych modlitw. W domu rodzinnym zrodziło się też 
wasze powołanie. W roku 1986 przybyliście do seminarium 
metropolitalnego we Wrocławiu. Byłem wówczas wicerek-
torem tego seminarium i miałem zaszczyt objąć Was takim 
braterskim ramieniem, żeby Wam towarzyszyć do kapłaństwa, 
poprzez lata seminaryjnej formacji. W ciągu sześciu lat każdy 
z roczników miał swoje wydarzenia. Może przypomnijmy, że 
w roku 1987 była III pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny. 
Nasze seminarium wyjechało do Łodzi na spotkanie z papieżem, 
tam była piękna Msza św. z dziećmi pierwszokomunijnymi. 
Nie wiem, czy to pamiętacie, ale wtedy tam byłem z wami 
jako przedstawiciel seminarium. Potem przyszedł rok 1988, 
przeżyliśmy święcenia biskupie ks. dr Jana Tyrawy. Było to 
na początku listopada. Potem przyszedł rok 1989, wy byliście 
w połowie drogi seminaryjnej; miała miejsce wtedy słynna Je-
sień Ludów, kiedy rozpadł się blok komunistyczny, kiedy upadł 
mur berliński, kiedy Polska odzyskała suwerenność. Wiemy, 
że wkrótce potem zostały wyprowadzone wojska sowieckie 
z naszego kraju. Był rok 1991 i kolejna wizyta Ojca Świętego, 
która miała dwa etapy; najpierw etap szeroki, czerwcowy, 
kiedy nam Papież objaśniał Dekalog, a potem jeszcze przyje-
chał na 15 sierpnia na Jasną Górę, gdy były VI Światowe Dni 
Młodzieży. Następnie nadszedł ostatni rok waszych studiów, 
rok w diakonacie 1991/1992. W trakcie tego ostatniego roku, 
była wizytacja apostolska, którą przeprowadził ks. abp Stani-
sław Nowak z Częstochowy. W marcu 1992 r., Ojciec Święty 
Jan Paweł II Bullą: „Totus Tuus Poloniae Populus” dokonał 
nowego podziału administracyjnego w Polsce, w wyniku któ-
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rego powstały nowe diecezji i nowe metropolie. Na Dolnym 
Śląsku powstała diecezja legnicka. Miała powstać też trzecia, 
ale zgodnie ze stanowiskiem kard. Gulbinowicza i bpa Rybaka, 
utworzono najpierw jedną, a potem miała być utworzona druga. 
Ta druga – jak wiemy – została utworzona dopiero po dwunastu 
latach, 25 marca 2004 r. ze stolicą w Świdnicy. Nasza końcówka, 
nasz finisz, był trochę dramatyczny, bo nas rozdzielono i do 
święceń trzeba było przystępować w dwóch katedrach, ale 
właściwie cała droga do kapłaństwa prowadziła przez wrocław-
skie seminarium. Na waszej drodze byłem najpierw dwa lata 
wicerektorem, a potem przez cztery lata rektorem.

Potem przyszły święcenia i wielka radość prymicyjna i praca 
na żniwie Pańskim, pierwsze placówki duszpasterskie, wasze 
wikariaty. Przypomnijmy, że w Kościele działy się też wielkie 
sprawy, w 1995 r. był Ojciec Święty w archidiecezji bielsko-
-żywieckiej. Mówił wtedy o sumieniu i potem przyszedł rok 
1996, listopad i święcenia biskupie ks. dra Edwarda Janiaka, 
który wiele lat był dyrektorem administracyjnym. W 1997 r., 
w dniach: od 25 maja do 1 czerwca, odbył się we Wrocławiu 
46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Wy przeży-
waliście to już jako młodzi kapłani. Wrocław stał się centrum 
Kościoła na czas Kongresu, zwłaszcza wtedy, gdy przybył 
papież do nas 31 maja 1997 r. Było spotkanie w Hali Ludowej, 
przepiękne, po południu, a nazajutrz przy deszczowej pogodzie 
była „Statio orbis” na placu za Hotelem Wrocław 1 czerwca 
1997 r. Dnia 2 czerwca zaś Legnica miała zaszczyt gościć Ojca 
Świętego, który dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaska-
wej z Krzeszowa. Potem rok 1999 i kolejna pielgrzymka Ojca 
Świętego do naszej Ojczyzny, millenium chrześcijaństwa, wiel-
kie podróże, pielgrzymki do Rzymu. Ojciec Święty przyjmował 
różne stany, była też pielgrzymka kapłanów z naszej ojczyzny, 
pielgrzymka narodowa w roku 2000, a Wrocław obchodził 
dodatkowo uroczystość millenium swojej diecezji. Pamiętamy, 
że w Rynku był ołtarz, przybył prezydent Aleksander Kwa-
śniewski, a kardynał Szoka był delegatem Ojca Świętego na 
te uroczystości. W 2002 r. miała miejsce ostatnia pielgrzymka 
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Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Rok 2004 – to rok 
powstania diecezji świdnickiej. Rok 2005 – to odejście do 
wieczności naszego papieża i wybór Benedykta XVI. W maju 
2006 r. miała miejsce wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI 
w naszej Ojczyźnie. Można wspomnieć to pierwsze spotkanie 
w katedrze warszawskiej, kiedy Ojciec Święty mówił słowo 
do kapłanów.

I dochodzimy do obecnego czasu, kiedy chyba wszyscy są 
już na placówkach proboszczowskich, a macie kolegę, który jest 
rektorem naszego WSD w Świdnicy. Tak to wyglądała droga, 
którą przebyliśmy, dlatego dzisiaj za tę drogę podziękujemy, 
za dar powołania, za dar święceń i za dar 25 lat posługi ka-
płańskiej, za naszą wierność. Może nie udało się wszystkiego 
wypełnić wedle woli Bożej, dlatego w nasze życie codzienne 
wpisane jest słowo „przepraszam”, ale Bogu dzięki, że trwamy 
na Pańskim żniwie.

2. Zawierzyć swoje posługiwanie Maryi i służyć 
innym na Jej wzór

Drodzy bracia, dzisiaj jest wspomnienie Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych. Wiemy, że Maryja nas wspomaga. Każdy 
kapłan ma być kapłanem maryjnym, tak, jak maryjny był Jan 
Paweł II, dobrze wiemy o tym, dał świadectwo umiłowania 
Matki Bożej i papież Benedykt i Ojciec Święty Franciszek też 
są pasterzami maryjnymi. Maryja jest naszą Wspomożycielką. 
Drodzy bracia, każdego dnia zaczynamy część Liturgii Godzin 
od słów: „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu”, prosimy Pana 
Boga, by nas wspomógł. Nasze wspomożenie jest z nieba. Bi-
skupi podczas błogosławieństwa mówią: „Wspomożenie nasze 
w imieniu Pana” i w to wspomożenie Pańskie jest włączona 
Maryja jako Matka Chrystusa i Matka Kościoła, ma swój udział 
w tym pośrednictwie, jedynym pośrednictwie Pana Jezusa. 
Ona, jako Matka Chrystusa Odwiecznego Kapłana, jako Matka 
Kościoła, Matka nasza, jest Wspomożycielką wiernych, dlatego 
liczmy na Nią, a jak czasem nie zapamiętamy, to trzeba sobie 
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przypomnieć, że Ona jest tam, gdzie jest Jej Syn, tam i Ona 
jest i że Ona też jest mocą wielką dla ludzi, nazwaną Maryją 
Wspomożeniem Wiernych. Dlatego też na tym spotkaniu dzi-
siejszym chciejmy sobie Maryję przybliżyć i więcej na Nią 
liczyć; na Jej pośrednictwo, na Jej Wspomożenie. Jednakże 
musimy koniecznie dodać, iż to że Maryja nam pomaga, jest dla 
nas zobowiązaniem, abyśmy i my pomagali drugim, ludziom, 
szczególnie naszym wiernym, którym służymy jako kapłani. 
Każdy człowiek ma jakieś potrzeby, zdany jest zwykle na 
drugich ludzi. Drodzy bracia, jesteśmy na służbie. Służymy 
w Kościele Bogu i ludziom.

Zakończenie

Drodzy bracia, dziękujmy w tej Eucharystii za dar powoła-
nia, za dwadzieścia pięć lat waszej posługi i prośmy, abyśmy za 
wzorem naszej Niebieskiej Matki wspomagali drugich, naszych 
wiernych i abyśmy przez bezinteresowną służbę Bogu i ludziom 
zapracowali sobie na niebo. Amen.

Pod bezpiecznym płaszczem matczynej 
opieki Maryi

Polanica-Zdrój, 24 maja 2017 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Maryja Wspomożenie wiernych

Dzisiaj nasze rozważanie maryjne złączymy ze specjal-
nym tytułem, jaki przypisujemy Matce Bożej. Ten tytuł brzmi 
„Wspomożenie Wiernych”, dlatego jest dzisiaj wspomnienie 
maryjne, które się nazywa wspomnieniem Najświętszej Ma-
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rii Panny Wspomożenia Wiernych. Niektórzy mówią, że ten 
przymiot Maryi, obecny w Litanii Loretańskiej, jest jednym 
z najważniejszych, bo streszcza całą rolę Maryi w dziejach 
zbawienia i wskazuje na to, że Maryja jest Pośredniczką, 
Wspomożycielką wiernych; wiernych to znaczy tych, którzy 
są wierni Jej Synowi, którzy w Jej Syna wierzą i Go kochają. 
Ci mają zagwarantowane wspomożenie z Jej strony. „Maryja 
Wspomożenie Wiernych” – to wezwanie weszło do Litanii 
Loretańskiej w XIX w. Były to czasy napoleońskie, gdy dano 
wolność Kościołowi i papieżowi. Papież Pius VII wprowadził 
to wezwanie do Litanii Loretańskiej w 1815 r. Ono kończy 
błagalne wezwania i następuje przed wezwaniami chwalebnymi.

Możemy zapytać, gdzie jest źródło tego przymiotu „Maryi 
Wspomożycielki.” Odpowiedź znajdziemy w dzisiejszej Ewan-
gelii. Maryja odpowiedziała na propozycję Bożą słowem „fiat – 
niech mi się stanie według słowa Twego”. To zgoda na przyjęcie 
woli Bożej, którą Bóg Maryi objawił przez swego wysłannika 
Archanioła Gabriela. „Niech mi się stanie według słowa Twe-
go” – Maryja to powiedziała i była wierna temu zobowiązaniu 
przez całe życie, aż do odejścia do nieba. W szczególności stała 
przy Chrystusie wtedy, gdy On cierpiał za nas rany. Wiedziała, 
że jest niewinny, że Go niesprawiedliwie skazano na śmierć 
i że Go krzyżują za grzechy świata. Wiedziała, że śmierć Jej 
Syna jest śmiercią za nasze odpuszczenie grzechów. Ten tytuł 
„Wspomożenie Wiernych” ma swoje źródło w zgodzie, którą 
Maryja wyraziła Bogu, kiedy otrzymała Zwiastowanie, że jest 
wybrana na Matkę Mesjasza. W dziejach Kościoła nastąpiła 
kontynuacja tego, co się stało w Nazarecie. Ludzie, którzy na 
ziemi byli i mieli to szczęście poznać Chrystusa, czyli byli 
chrześcijanami, mieli świadomość swoich ograniczeń. Jesteśmy 
czasem bezsilni wobec sił przyrody, wobec pewnych wydarzeń, 
w których ludzie nie mogą nam pomóc. Wtedy stajemy przed 
Bogiem. Maryja, w czasie Zwiastowania, usłyszała w Naza-
recie słowa: „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Bóg jest 
wszechmocny, może wszystko. Maryja jako Matka Jezusa, Boga 
Człowieka, Matka Boża ma szczególne względy u swojego 
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Syna, największe z nas. Otrzymała łaskę wielkiego powołania, 
niepowtarzalnego w dziejach świata. Dlatego patrząc na nasze 
mamy ziemskie, wiedząc o ich miłości, mając świadomość, że 
mama na ziemi nadaje słowu” kocham” najpełniejszą treść, to 
trzeba to w stopniu jeszcze większym odnieść do Matki nas 
wszystkich, Matki Jezusa i Matki Kościoła, że Ona może nam 
wyprosić to, co jest po ludzku niemożliwe u swojego Syna, 
który jest Bogiem i Człowiekiem. Chrześcijanie o tym wiedzie-
li, dlatego Maryję kochali i Matce Bożej oddawali cześć. Na 
Soborze Efezkim nazwali Ją ojcowie Soboru „Theotokos”, to 
znaczy, że jest Matką Bożą, jest Matką Chrystusa, Matką drugiej 
Osoby Boskiej, czyli jest Bożą Rodzicielką. Jezus po tym, co 
Maryja uczyniła w Kanie Galilejskiej, chciał, żeby Ona była 
przy Nim i była Pośredniczką w rozdawaniu łask niebieskich, 
a my byśmy się garnęli do Matki Bożej, wiedząc, że Ona ma 
dobrotliwe oczy, które widzą wszystko co potrzeba, oczy ko-
chające nas wszystkich. Dlatego, patrząc na dzieje Kościoła, 
podziwiamy ten związek chrześcijan z Maryją, kult maryjny, 
który tak się rozwinął. Ubolewamy, że protestanci od tego kultu 
się odwrócili, że zrezygnowali z kultu świętych i kultu Maryi, 
chociaż po cichu podobno się do nich modlą i Maryję czczą.

2. Maryjna pomoc w dziejach Kościoła i narodów

Wiemy, jak wielką rolę wspomagającą Maryja odegrała 
w dziejach naszego narodu. Rzeczywiście była naszym Wspo-
możeniem, była Wspomożeniem Wiernych, tych, którzy wierzą 
w Chrystusa. Przypomnijmy, że gdy w średniowieczu była wiel-
ka potrzeba reformy Kościoła, a zarazem szerzyły się herezje 
i nie można było sobie poradzić z błędami dogmatycznymi, to 
Dominik, założyciel zakonu dominikanów, próbował te herezje 
zwalczać postem i pokutą. Patrzyli na to innowiercy, ale ich to 
nie przekonało. Dopiero, gdy Matka Boża się objawiła, powie-
działa, że jest lekarstwo na tę chorobę, która Europę kładzie na 
łopatki. Jest nim modlitwa, różaniec. Podjęto modlitwę różań-
cową i herezje zniknęły. Potem kolejne wydarzenia wskazują na 
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wielką pomoc, jaką nam Maryja wypraszała u Boga w osobie 
Jego Syna dla Kościoła, dla zagrożonego chrześcijaństwa. 
W XVI w., gdy islam po raz pierwszy zaatakował Europę 
chrześcijańską i chciał zamienić świątynie chrześcijańskie na 
meczety, z bazyliką św. Piotra włącznie, papież Pius V wezwał 
Europę do modlitwy różańcowej. Były liczne procesje, którym 
towarzyszyła modlitwa różańcowa. Po odniesionym zwycię-
stwie skromnej floty chrześcijańskiej nad mocną flotą turecką 
wszyscy wiedzieli, że to jest sprawa Maryi, że dokonało się to 
dzięki wspomożeniu Matki Bożej. Potem przyszedł Wiedeń, 
Chocim i inne wydarzenia, które były złączone z błaganiem 
Maryi poprzez modlitwę różańcową o wsparcie i to wsparcie 
zawsze przychodziło, również w czasach już najnowszych. 
W 1920 r., 3 lata po objawieniach w Fatimie, kiedy w Europie 
zaistniało bardzo groźne zagrożenie rewolucją bolszewicką, 
za sprawą Maryi doświadczyliśmy cudu nad Wisłą. Niedawno 
na Węgrzech została ogłoszona kolejna krucjata różańcowa 
w 2006 r. Obchodzono wówczas na Węgrzech 50-lecie agresji 
sowieckiej i stłumienia powstania na Węgrzech, które miało 
miejsce w 1956 r. Prymas Węgier powiedział, że jeżeli będzie 
milion ludzi z różańcami w ręku, to wygramy, to się Węgry 
zmienią w dobry naród, bo tam komunizm wydrenował naród 
i go zubożył, życie stało się koszmarem. Biskupi węgierscy 
napisali list na początku 2006 r., pojawił się Viktor Orban 
i ogłosił jesienią, że milion dwieście tysięcy ludzi się modli 
o odrodzenie narodu. Stał się cud, zmieniło się. Tych cudów 
za przyczyną Maryi jest tak wiele, dlatego przy Matce Bożej 
chcemy sobie uświadomić, że rzeczywiście Maryja jest naszą 
Wspomożycielką. We wszystkich sprawach, które są ważne, 
zawsze może przyjść nam z pomocą.

3. Wezwanie do naśladowania Maryi w służbie 
bliźniemu

Na koniec jeszcze wysnujemy wniosek, że skoro Maryja nam 
pomaga, jest „Wspomożeniem Wiernych” i że możemy na Nią 
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zawsze liczyć i że mamy tyle świadectw o Jej pomocy, które 
się kryją w ludzkich sercach, to Jej życzeniem jest, abyśmy my 
sobie wzajemnie pomagali. Czasem się zamykamy na potrzeby 
drugich, nie chcemy widzieć, żeby nie mieć kłopotu. Od Maryi 
chcemy się uczyć tego pomagania. Ona nam pomaga i my win-
niśmy sobie nawzajem pomagać z życzliwością, serdecznością, 
bo jedni jesteśmy zdani na drugich, nie tylko w małżeństwie, 
ale i w życiu społecznym jest tyle zależności, jesteśmy zdani na 
drugich, na lekarzy, na sędziów, na nauczycieli, na kapłanów. 
Każdy człowiek może pomagać i nikt nie powinien być wyłą-
czony z tego pomagania. Tego nas uczy Matka Boża z tytułem 
„Wspomożenie Wiernych”. My też winniśmy wspomagać 
potrzebujących. To jest przesłanie Matki Bożej, chcemy od 
Niej to wziąć i pomyśleć, czy pomagamy, czy żyjemy tak, żeby 
innym z nami było dobrze, a nie tylko myślimy o sobie, żeby 
nam było dobrze. Maryja przychodzi, by nas nauczyć miłości, 
wrażliwości, służby. „Oto Ja służebnica Pańska” – całe życie 
się czuła Służebnicą. My też czujmy się sługami drugich, żyjmy 
w postawie daru dla drugich. To Maryja chce nam powiedzieć 
i do tego nas przekonać.

Moi drodzy, to orędzie, które będzie przypominane na re-
kolekcjach na nowo przyjmijmy, żeby praktykować modlitwę 
różańcową, pokutę i nawracanie się z tego, co złe na dobre, 
a z tego co dobre na to, co lepsze. Matko Boża popatrz na 
nas i wspomagaj nas swoją matczyną miłością. Otocz opieką 
również diakonów naszych, którzy od soboty rozpoczną nową 
drogę życia, wejdą na kapłańską drogę, by Cię kochali jako 
Matkę Syna Twojego, który ich obdarzy kapłaństwem, by Ciebie 
kochali jako Matkę, a Ty ich wspomagaj przez wszystkie dni 
ich kapłańskiej służby. Amen.
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Duch Święty Przewodnikiem 
na drodze do świętości

Wałbrzych, 25 maja 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Liceum Sióstr Niepokalanek

1. Zesłanie Ducha Świętego wstępem do dojrzałej 
i odważnej wiary

Przy sakramencie bierzmowania, tak jak przy innych sa-
kramentach, wracamy zazwyczaj do źródeł, do początków 
tego świętego obrzędu. Dzisiaj ten początek sakramentu 
bierzmowania został nam przypomniany przez I czytanie. Je-
zus nazwał bierzmowanie chrztem w Duchu Świętym. Wspo-
mniał na chrzest, którego udzielał Jan, był to chrzest z wody, 
natomiast obiecał chrzest w Duchu Świętym. Mówiąc o tym 
chrzcie miał na myśli zesłanie Ducha Świętego. Dlatego przed 
Wniebowstąpieniem prosił uczniów, żeby oczekiwali w Jero-
zolimie, w mieście świętym, gdzie Jezus został ukrzyżowany 
i zmartwychwstał, żeby w tym mieście oczekiwali na dar Ducha 
Świętego. Ta zapowiedź Jezusa spełniła się dnia pięćdziesiątego 
po Zmartwychwstaniu. Miało wówczas miejsce zesłanie Ducha 
Świętego. Ten chrzest ogniem Ducha Świętego spowodował, 
że uczniowie, którzy przeżyli traumę Wielkiego Tygodnia, 
gdy im schwytano Mistrza, osądzono i skazano, ciągle byli 
jeszcze w strachu, mimo że po zmartwychwstaniu z Jezusem 
rozmawiali, to dopiero dary Ducha Świętego dały im energię 
duchową do głoszenia Ewangelii. Świadczyli o tym, co przeżyli 
z Jezusem, mówili o tym, kim Jezus jest dla świata i wskazywali 
na Jego śmierć, którą dobrowolnie przyjął sprawiedliwy za nie-
sprawiedliwych, żeby ludzie dostąpili odpuszczenia grzechów. 
Tak apostołowie interpretowali wydarzenia dzieła zbawczego 
Jezusa Chrystusa, ale podkreślmy, że czynili to dzięki wsparciu 
Ducha Świętego.
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My dzisiaj, jeśli chcemy być świadkami Jezusa, wyzna-
wać naszą wiarę, wiary bronić, to jest nam potrzebna moc 
Ducha Świętego. Nie potrzebujemy mocy Ducha Świętego, 
żeby stwierdzić fakty dotyczące otoczenia, zjawisk, natomiast 
potrzebujemy jej, żeby stwierdzić, że Jezus Chrystus jest 
Zbawcą świata, wyznać wiarę, że jest obecny w Eucharystii 
i powiedzieć „amen” przy Komunii Świętej wyrażając wiarę, 
że przyjmujemy chleb przemieniony w Ciało Chrystusa. Do 
tego wszystkiego potrzebna jest nam moc Ducha Świętego. 
Św. Paweł wielokrotnie mówił, że nie można bez pomocy 
Ducha Świętego powiedzieć, że „Panem jest Jezus”. Mówił 
też, ż Duch Święty nas uzdalnia do rozmowy z Bogiem. Jeśli 
nie mamy światła i mocy Ducha Świętego, to mamy kłopoty 
z modlitwą, z przystępowaniem do sakramentów. Posiadając 
Ducha Świętego, nie kłamiemy, przebaczamy, nie obrażamy 
się, nie jesteśmy zazdrośni, postępujemy jak ludzie, którzy są 
uduchowieni.

2. Duch Święty a ludzkie doświadczenie dążeń 
przeciwnych doskonałości

W dzisiejszym I czytaniu w Liście do Galatów Apostoł Paweł 
wskazał na dramat, który jest zauważalny w człowieku. O tym 
dramacie przed laty pisał ks. prof. Józef Tischner w książce 
„Filozofia Dramatu”. W tej książce pokazał człowieka jako 
istotę dramatyczną. Nasz dramat polega na rozbieżności między 
tym, czego chce ciało, a tym, czego chce duch. Istnieje zawsze 
napięcie między pragnieniami ciała i pragnieniem ducha. Aby 
człowieka zintegrować, byśmy szli za natchnieniami ducha, 
jest nam potrzebne wsparcie Ducha Świętego. Pożądliwość 
ciała to nie tylko pożądliwość seksualna, ale również pragnie-
nia egoistyczne, mające na celu tylko własne sprawy. Św. Jan 
Ewangelista wyróżnił trzy odmiany pożądliwości: pożądliwość 
ciała, pożądliwość oczu i pychę żywota.

Pożądliwość ciała to pożądliwość wynikająca z popędu 
seksualnego. Wiemy, że powinien być on kierowany, zwierzęta 
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kierują się instynktem, a w człowieku ta niższa sfera popędowa 
jest poddana sferze duchowej, a więc intelektowi i woli. Chodzi 
o to, by człowiek był panem samego siebie, umiał kierować 
sobą, umiał stanowić o sobie przez dobre wybory moralne. To 
jest sfera, w której Duch Święty nam pomaga. Pożądliwość 
oczu to zachłanność na mienie materialne, żeby więcej mieć, 
gromadzić pieniądze, piastować stanowiska, a pycha żywota 
to chęć władzy, sławy, kierowania innymi. Nie wszystko to 
jest złe, ale jest czasem w nas ludziach to działanie pożądliwo-
ści bywa niewłaściwe i by nad tym panować, mieć zdolność 
kierowania sobą, trzymania pożądliwości w ryzach, jest nam 
potrzebna moc Ducha Świętego. Dlatego ludzie wierzący są 
otwarci na działanie Ducha Świętego, żeby, jak wskazywał 
św. Paweł, żyli wedle ducha, a nie wedle ciała, aby te piękne 
owoce: miłość, radość, spokój, wytrwałość – w naszym życiu 
się urzeczywistniały.

3. „Zysk” odejścia Chrystusa a obietnica daru Ducha 
Świętego

Drogie dziewczęta, mamy jeszcze do wyjaśnienia słowa 
Jezusa: „jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać i znowu 
chwila, a ujrzycie Mnie”. Te słowa Jezus wypowiedział w Wiel-
ki Czwartek przed swoją męką, przed swoim zniewoleniem, 
w czasie Ostatniej Wieczerzy. „Jeszcze chwila, a nie będziecie 
Mnie oglądać” – Jezus z pewnością myślał o tym, jak zostanie 
ukrzyżowany i pochowany i Go nie będzie; i znowu chwila 
a ujrzycie Mnie – tu myślał o zmartwychwstaniu. Dodał jeszcze, 
że „pożyteczne jest dla was, abym od was odszedł”. Jak to jest? 
Przecież jeśli kogoś kochamy, to chcemy, żeby był przy nas, a tu 
Jezus mówi, że „będzie pożyteczne, jeśli Ja od was odejdę, jeżeli 
nie będziecie mnie widzieć”. W ziemskiej egzystencji Jezus był 
na zewnątrz uczniów, spożywali razem posiłki, słuchali Jego 
nauki, a po odejściu do nieba zesłał Ducha Świętego. Wrócił do 
nich, tylko już nie w taki sam sposób, tylko przyjął sposób bycia 
wewnętrzny. Dlatego mówił: „trwajcie we Mnie, a Ja w was 
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trwać będę”. Dzisiaj, w naszej rzeczywistości, jeżeli jesteśmy 
w przyjaźni z Bogiem, to Chrystus w nas jest, jesteśmy świąty-
nią Chrystusa. On nie tylko jest w tabernakulum, ale w naszej 
żywej monstrancji przez Ducha Świętego jest w nas. Dlatego 
Jezus powiedział: „pożyteczne jest dla was, gdy Ja odejdę” bo 
wiedział, że jak przyjdzie ponownie w mocy Ducha Świętego 
to nie będzie na zewnątrz ich, tylko wewnątrz. My zaś, gdy 
wierzymy, gdy się modlimy, gdy wyznajemy, że Bóg jest, kocha 
nas, doświadczamy Jego opieki, którą nazywamy Opatrznością 
Bożą. Gdy doświadczamy Jego miłości, Jego przebaczenia, to 
On jest w nas, to, jak mówi św. Paweł, jesteśmy świątynią Bożą 
i Duch Święty mieszka w nas. Taka jest różnica między tymi, 
którzy wierzą w Chrystusa, Go kochają, którzy współdziałają 
z Duchem Świętym, a tymi, w których zamarło życie wiary.

4. Ożywiająca moc działania Ducha Świętego w życiu 
ochrzczonych

Mamy teraz wiosnę, wszystko jest zielone i kwitnie, ale 
czasem na drzewach owocowych znajdziemy gałązki suche 
wśród zdrowych zielonych. Ogrodnicy te suche gałązki zwykle 
przycinają. Jezus posłużył się takim obrazem, żeby powie-
dzieć, że są tacy ludzie, którzy istnieją jako suche gałązki. To 
są ludzie, którzy po chrzcie świętym nie modlą się, nie myślą 
o Bogu, nie chodzą na Mszę Świętą, nie spowiadają się i oni są 
suchymi gałązkami w kościele, który jest takim wielkim drze-
wem. Pniem jest tu Chrystus, a my gałęziami. Jezus mówił: „Ja 
jestem krzewem winnym, a wy latoroślami” i może być tak, że 
jesteśmy z tym pniem złączeni formalnie, z nazwy, przez chrzest 
i bierzmowanie, a jesteśmy suchą gałązką; suche, martwe jest 
życie naszej wiary, życie modlitwy, przyjaźni z Bogiem. Dzi-
siaj przyjmujemy Ducha Świętego, żeby te soki Boże w nas 
zafunkcjonowały, żebyśmy nie byli trupami duchowymi. Można 
być w dobrej kondycji fizycznej, a jednocześnie trupem ducho-
wym. A Duch Święty sprawia, że nasz duch jest wzmocniony, 
dlatego poprawnie myśli, wybiera to, co szlachetne i odrzuca 
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to, co się Bogu nie podoba. Będziemy się modlić, żebyście 
drogie dziewczęta Ducha Świętego przyjęły, żeby was Duch 
Święty prowadził przez życie, żebyście żyły nie według ciała, 
tylko według ducha i pięknie swoje życie przeżywały teraz jako 
dziewczęta, potem jako małżonki czy matki, czy niektóre jako 
siostry zakonne, a może ktoś będzie żył samotnie. Są różne 
powołania i każde powołanie jest dobre i w każdym powoła-
niu można być człowiekiem uczciwym, rzetelnym i zdobyć 
świętość, która jest najważniejszą wartością w religii. Tak jak 
w nauce prawda, w etyce dobro, w sztuce piękno, tak w reli-
gijności najważniejszą wartością jest świętość i o tę świętość 
dzisiaj się modlimy. Amen.

Dary Ducha Świętego a stan 
chrześcijańskiego życia

Wałbrzych, 25 maja 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

1. Pokarm duchowy człowieka

Wszystko, co żyje na ziemi, potrzebuje pokarmu. Życie, 
które obserwujemy w przyrodzie, ma trzy poziomy. Pierwszy 
poziom to życie roślinne, wegetatywne. To są trawy, zboża, 
łąki, drzewa. Drugi poziom życia to zwierzęta i ptaki, tak 
zwane życie sensytywne i trzeci poziom życia to życie ludzkie. 
Człowiek jest do Boga podobny i z jednej strony ma w sobie 
życie biologiczne podobne do życia zwierząt, ale ma także życie 
duchowe, podobne do życia samego Boga. Na tych wszystkich 
poziomach życia potrzebujemy pokarmu. Jaki pokarm mają ro-
śliny? Potrzebna im woda, która zawiera różne sole mineralne, 
ona karmi rośliny, dzięki wodzie one żyją. Czym się odżywiają 
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zwierzęta? Jedne są roślinożerne, żywią się trawami, ziarnami, 
inne są drapieżne mięsożerne. A czym odżywia się człowiek? 
Tu musimy rozróżnić bo mamy dwa poziomy życia – życie 
biologiczne i duchowe.

Życie biologiczne wspomagamy pokarmem, spożywamy 
różnego rodzaju pokarmy, żebyśmy mogli żyć. A czym my 
karmimy naszego ducha? Człowiek, jak powiedzieliśmy, ma 
dwa poziomy życia, one są złączone razem, człowiek także 
myśli, potrafi kochać, wybierać dobro, zło, słucha lub nie Pana 
Boga, to jest stan życia duchowego. Teraz nasuwa się pytanie, 
czym karmimy naszego ducha. Pokarm dla ducha pochodzi 
przede wszystkim od Boga, bo powiedzieliśmy, że przez życie 
duchowe my do Boga jesteśmy podobni i dlatego ten pokarm 
dla ducha pochodzi od samego Boga. Co jest tym pokarmem, 
który pochodzi od Boga?

Możemy wyliczyć trzy takie główne potrawy, które nam 
Bóg podaje, byśmy mogli mieć w sobie życie duchowe, życie 
Boże. Pierwszy pokarm to słowo Boże. Przed chwilą była 
czytana Ewangelia, to jest pokarm Bożego słowa. Jezus kar-
mił ludzi, nauczał. Drugi rodzaj pokarmu to Komunia Święta. 
Są dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą 
w ostatnią niedzielę. Ciało Jezusa to jest pokarm dla naszego 
ducha. Gdybyśmy nie przyjmowali Komunii Świętej, to byśmy 
byli nieposłuszni, więcej kłamali, a jak Jezusa prosimy: „Panie 
Jezu, ja chcę być do Ciebie podobny, nie chcę kłamać, nikogo 
przezywać, chcę być dobry, posłuszny, nie chcę nikomu niczego 
zazdrościć” – to Jezus nam pomaga być dobrymi. To jest pokarm 
dla naszego ducha, który nam daje Jezus. „Kto spożywa moje 
Ciało, we mnie trwa, a ja w nim i ma życie wieczne”.

Jeszcze jeden pokarm bardzo ważny to są dary Ducha Świę-
tego. Dary Ducha Świętego, które dzisiaj przyjmuje młodzież 
w sakramencie bierzmowania, to dar mądrości, byśmy byli 
mądrzy, dar rozumu, byśmy byli rozumni, nie żyli jak zwierzęta 
bez rozumu, dar rady, byśmy drugim dobre rady dawali i też 
dobre rady przyjmowali. Kolejny to dar męstwa, żebyśmy byli 
wytrwali w dążeniu do dobrych celów, by się nie zrażać i nie 
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zniechęcać w czynieniu dobrze, by również umieć powiedzieć 
„nie” wobec używek, wobec złych propozycji. obdarzony 
Duchem Świętym, posiadając dar pobożności, dar bojaźni 
Bożej, potrafisz być dobry, służyć innym. Te wszystkie dary to 
są potrawy duchowe, które przyjmujemy, abyśmy żyli pięknie 
duchowo, żebyśmy byli podobni do samego Boga.

2. Kościół miejscem umocnienia ducha

Dzisiaj te wszystkie dary tutaj w Kościele otrzymujemy. Był 
dar Bożego słowa, Jezus do nas przemawiał, mówił: „jeszcze 
chwila, a nie będziecie mnie widzieć, a znowu chwila, a ujrzy-
cie mnie”. To powiedział przed swoją śmiercią. Chodziło o to, 
że Go zabiją i pochowają, nie będzie Go – „jeszcze chwila, 
a nie będziecie mnie widzieć”. Później dodał: „i znowu chwi-
la, a ujrzycie mnie” – to była zapowiedź zmartwychwstania. 
Uczniowie ujrzeli Chrystusa żyjącego, Zmartwychwstałego. 
Potrzebujemy pokarmu słowa Bożego. Komunia będzie dla 
wszystkich. A młodzież dzisiaj przyjmie dary Ducha Świętego. 
Jakie to piękne, byśmy pamiętali o tych darach, bo inaczej życie 
duchowe zminimalizuje się i uschnie. W sadzie znajdujemy 
czasem na drzewach gałązki suche, które nie mają listków 
ani kwiatów. One nie leżą na ziemi, są na drzewie, ale są su-
che. Chociaż są połączone z pniem, to nie czerpią soków, nie 
odżywiają się i dlatego są martwe. Tak też może być z nami 
w życiu duchowym. Ktoś może być ochrzczony, bierzmowany, 
ale jeśli się nie modli, nie przychodzi na Mszę Świętą, to jest 
gałązką suchą na drzewie Kościoła, jest duchowym trupem. 
Gdy ktoś umrze, to staje się trupem cielesnym, ale chodzą po 
ziemi trupy duchowe. To oznacza, że w nich nie ma modlitwy, 
wiary w Boga, nie ma przeżywania eucharystii, nie ma dobrego 
życia, czyli nie ma duchowego życia.

Kończąc to pouczenie, chciejmy te pokarmy wymienione, 
a więc słowo Boże, komunię świętą, dary Ducha Świętego, jak 
najczęściej przyjmować, byśmy byli podobni do Pana Boga 
i żyli wiarą, nadzieją i miłością. Amen.
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Radość wynikająca z zaufania Bogu
Wałbrzych, 26 maja 2017 r.

Msza św. z racji jubileuszu szkoły podstawowej 
Kolegiata pw. św. Aniołów Stróżów

1. Przyczyny radości

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi wiele o radości. Mówi, 
że wy będziecie płakać, świat się będzie weselił, ale ostatecznie 
wy będziecie się cieszyć. Wasz smutek zamieni się w radość. 
Spotykamy różnych ludzi, uśmiechniętych, pogodnych, którzy 
ładnie rozmawiają, nam pomagają, ale też spotykamy ludzi 
ciągle smutnych, zgorzkniałych, narzekających. Dzisiaj Jezus 
nas wzywa, byśmy byli zawsze ludźmi radosnymi. W życiu są 
radości światowe i radości Boże. Te radości światowe prze-
mijają, np. kogoś się okłamie i ktoś się z tego cieszy, kogoś 
okradną i złodziej się cieszy, że się wzbogacił, ktoś nagrzeszy 
i cieszy się, że mu się udało coś złego zrobić, kogoś upokorzyć, 
poniżyć. To jest radość światowa, która jest radością diabelską. 
Takiej radości trzeba unikać.

Ale są też radości, które płyną z czynienia dobra. Z czego 
mamy się cieszyć? Najpierw z tego, że jest Bóg, który stworzył 
piękny świat i stworzył nas. Radość z dobra, radość z kochanych 
ludzi, których mamy wokół siebie, radość z naszych rodziców, 
rodzeństwa, kolegów, nauczycieli, radość z dobrych uczynków, 
których dokonamy i również radość z cierpienia. Jak się cier-
pienie przeżywa z Bogiem, to potem jest satysfakcja, radość.

2. Święci nauczycielami radości

Takim radosnym człowiekiem był patron dnia dzisiejszego 
św. Filip Nereusz, żyjący w XVI w. Żył 80 lat i był zawsze po-
godny. Takim pogodnym człowiekiem był także papież św. Jan 
Paweł II. Uśmiechał się, żartował z młodzieżą, z dziećmi i nam 
dał przykład radowania się. Dlatego będziemy się modlić, by-
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śmy byli takimi uczniami Jezusa, dziećmi Bożymi radosnymi, 
żeby w waszej szkole było dużo radości, żeby nie było zła, bo 
tam gdzie jest zło, tam nie ma radości. Tam może być tylko 
radość diabelska, która jest szkodliwa. My winniśmy starać 
się o radość Bożą, która wynika z obecności Boga, Matki Naj-
świętszej, Jezusa i dobrych ludzi, którzy nas otaczają. Dlatego 
będziemy się modlić, żebyśmy w radości mogli przeżywać 
życie w rodzinie, także w szkole oraz z ludźmi, których Bóg 
nam stawia na drodze życia. Żyjmy tak, żeby innym z nami 
było dobrze. Wtedy będziemy radośni. Amen.

Niezbędne współczesne świadectwo 
wyposażonych w dary Ducha Świętego

Jugów, 26 maja 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

1. Duch Święty w początkach Kościoła

Wczoraj minął 40 dzień od uroczystości Pańskiego Zmar-
twychwstania. W niektórych katolickich krajach świata wczoraj 
już obchodzono uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 
ponieważ Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się 40 dni, 
ostatnia chrystofania miała miejsce 40 dnia po Zmartwych-
wstaniu i oznaczało to Wniebowstąpienie, ostanie ukazanie się 
Jezusa przed odejściem do nieba. My natomiast w Polsce od 
2004 r. obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia w ostatnią 
niedzielę Okresu Wielkanocnego, czyli pojutrze, tydzień przed 
uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

W dzisiejszym I czytaniu mieliśmy przypomniane wyda-
rzenie, które miało miejsce w dzień Zielonych Świąt, a więc 
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, pięćdziesiątego dnia po 
Zmartwychwstaniu. Apostołowie byli zgromadzeni w Wie-



286

czerniku, zgodnie z prośbą Jezusa, bo Jezus kazał im trwać na 
modlitwie i czekać na umocnienie z wysoka, na światło i moc 
Ducha Świętego. Apostołowie to polecenie przyjęli i z Matką 
Najświętszą na ten dar z nieba oczekiwali. Obietnica się speł-
niła, Duch Święty zstąpił w postaci ognistych języków, dał się 
słyszeć szum wichru, było wielkie poruszenie w przyrodzie 
i to były znaki zewnętrzne przybycia Ducha Świętego. To, że 
Duch Święty przybył, od razu było można poznać po zacho-
waniu apostołów. Słyszeliśmy fragment kazania św. Piotra, 
którego Jezus wybrał na głowę Kolegium Apostolskiego, czyli 
go uczynił pierwszym papieżem. Wygłosił wspaniałe kazanie. 
Gdyby nie otrzymał Ducha Świętego, to by takiego kazania nie 
potrafił powiedzieć, bo wiemy, że się zaparł Jezusa w czasie, 
gdy Jezus został wydany na śmierć, a po zmartwychwstaniu on 
i inni apostołowie mieli kłopoty z rozpoznaniem Jezusa, byli 
ciągle niepewni. A gdy Duch Święty zstąpił, to się wszystko 
wyjaśniło. Przede wszystkim w apostołów wstąpiła energia 
duchowa. Piotr przypomniał wszystkim, kim był Jezus, po-
wiedział wprost: „przybiliście do krzyża rękami bezbożnych”. 
Chciał powiedzieć, że Jezus został przez wszystkich grzeszni-
ków przybity do krzyża. Tak to dzisiaj rozumiemy, ten wymiar, 
sens śmierci Jezusa. Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. 
Zabrał wszystkie grzechy ludzi i na Krzyżu przez swoją śmierć 
je zniszczył. Piotr dalej przypomniał, że Jezus zmartwychwstał, 
że zwyciężył śmierć i zesłał obiecanego Ducha Świętego jak to 
słyszycie i widzicie. Tak wyglądało pierwsze zesłanie Ducha 
Świętego jeszcze zapowiedziane przez Chrystusa. Możemy po-
wiedzieć, że to było pierwsze wielkie bierzmowanie w Kościele.

2. Sakramentalne udzielanie Ducha Świętego wierzącym

Dzisiaj, po XX wiekach, to wydarzenie się powtarza, ten 
sam Duch Święty, który sprawił, że Maryja poczęła w łonie 
Jezusa w czasie Zwiastowania, ten sam Duch Święty, który 
zstąpił na Jezusa w czasie Chrztu w Jordanie, ten sam Duch 
Święty, w mocy którego Jezus nauczał i czynił cuda, cierpiał za 
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nas rany i zmartwychwstał, ten Duch Święty, którym obdarzył 
Jezus uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. Ten sam Duch Święty 
dzisiaj do was przybędzie za chwilę w znaku sakramentalnym. 
Nie będzie płomiennych języków, nie będzie wichru, ale będzie 
znak, który od pierwszych wieków Kościoła był stosowany przy 
przekazywaniu Ducha Świętego – nałożenie rąk na ochrzczo-
nych. Dzisiaj każdemu z was włożę na głowę rękę i namaszczę 
was olejem krzyżma i wypowiem słowa sakramentalne. Olej 
krzyżma to jest też ten olej, którym jutro namaszczę pięciu 
diakonów, żeby byli kapłanami. Będą namaszczeni i posłani 
do ludzi, żeby im służyć. A dzisiaj wy otrzymujecie drugie 
namaszczenie, bo pierwsze było na chrzcie. Teraz jest dopełnie-
nie chrztu. Czasem nazywamy bierzmowanie drugim chrztem, 
to jest chrzest z Ducha Świętego. Duch Święty nas pasuje na 
świadków Jezusa Chrystusa i nas obdarza mandatem wyzna-
wania wiary w Jezusa Chrystusa. Do tego wyznawania wiary 
potrzebujemy mocy Bożej. Tak jak Piotr mógł mówić odważnie, 
a potem, gdy go zamykali w czasie nauczania w Jerozolimie 
wielokrotnie, nie ugiął się, przed Sanhedrynem powiedział: 
trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Taką miał moc i odwagę, 
to był inny Piotr niż ten z Wielkiego Piątku, to Piotr napełniony 
Duchem Świętym. Wy też macie stać się inni przez dzisiejsze 
otrzymanie Ducha Świętego, nie macie być letni, obojętni, tylko 
stać się przyjaciółmi Jezusa i o Nim mówić, być apostołami 
w swoich środowiskach. Poczujcie się przyjaciółmi Jezusa 
i o Nim mówcie, przekonujcie, że warto słuchać Boga, o wiele 
bardziej warto wierzyć aniżeli nie wierzyć, kształtować życie 
Ewangelią niż innymi propozycjami na życie, których nie bra-
kuje. Bóg jest najważniejszy i jeśli jest na pierwszym miejscu, 
to wszystko inne jest na właściwym miejscu.

3. Źródła radości i smutku

Chcemy też przyjąć pouczenie Jezusa w dzisiejszej Ewange-
lii, które jest przypisane na piątek VI Tygodnia Wielkanocnego, 
czyli na dzisiaj. Jezus mówi o dwóch sprawach, mówi o radości 
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i smutku i mówi także o cierpieniu. Powtórzę Jego słowa do 
nas skierowane: „wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się 
będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz za-
mieni się w radość”. Są radości dobre i złe. Radość zła jest np. 
jak ktoś się cieszy z cudzego nieszczęścia, jak ktoś się cieszy, 
że kogoś, oszukał, okłamał, że kogoś okradł, że stało się jakieś 
nieszczęście i mówi, że dobrze mu tak. To jest radość zła, Bóg 
takiej radości nie pochwala i ludzie uczciwi też takiej radości 
nie pochwalają. Ale jest radość też dobra, radość, że jest Bóg, 
że Bóg mnie kocha, że są rodzice, przyjaciele, osoby bliskie, 
które nadają słowu „kocham” najpełniejszą treść. Możemy się 
też cieszyć, gdy znamy prawdę, gdy dobrze uczynimy, jeśli 
komuś pomożemy, kiedy doświadczamy piękna, cieszymy 
się z jakiegoś dzieła, które wykonamy. Pamiętam, gdy byłem 
rektorem, to przychodzili studenci z pracami magisterskimi 
i tak te prace pieścili w rękach, jakby to było jakieś dzieciątko. 
Myślałem wtedy, że to ich tyle kosztowało, bo trzeba było zre-
zygnować z wielu przyjemności: usiąść i pisać. Ale potem jest 
radość. To jest radość, która wyrasta z trudu, z poświęcenia, 
z faktu, że coś się dobrze zrobiło, wykonało się dzieło, które 
mnie kosztowało, ale które cieszy. Mamy zatem radości złe 
i dobre i trzeba zabiegać o radości dobre.

Teraz jeszcze o smutku, bo Jezus mówił, że „smutek prze-
mieni się w radość”. Jaki jest smutek dobry? Jeśli się smucisz 
z powodu swoich grzechów, że Boga obraziłeś, jeśli się smu-
cisz, że nie wykonałeś przyrzeczenia, które Bogu złożyłeś, 
postanowienia, które na spowiedzi podjąłeś i ci się nie udało, 
czy postanowienia wielkopostnego. Jeżeli się wtedy zasmucisz, 
to jest dobry smutek. Ale kiedy ktoś się smuci, że kogoś mu 
się nie udało okraść czy okłamać, to nie jest to dobry smutek. 
Więc to jest sprawa smutku i radości.

4. Przez trud i cierpienie do rzeczy wielkich

Dzisiaj, gdy czytamy Ewangelię, to jest też nam przypo-
mniane, że nasze cierpienie, nasze utrudzenie jest też drogą do 
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wielkości, do życiowego sukcesu. Cierpienie to nie jest kara 
za grzechy, bo Jezus nie miał grzechu, a cierpiał. Nie można 
powiedzieć, że Jezus został ukarany za grzechy. My też nie za-
wsze cierpimy wskutek naszej winy, czasem tak, ale często nie, 
cierpimy dla sprawiedliwości. I to jest coś dobrego. Wszyscy 
wielcy ludzie, którzy czegoś wielkiego dokonali, coś pięknego 
po sobie zostawili, to prawie wszyscy byli męczennikami, do-
chodzili do sukcesu trudną drogą, drogą krzyża. Małżonkowie 
wiedzą, że żeby obronić miłość w małżeństwie, by utrzymać 
jedność w małżeństwie, to ile trzeba wycierpieć, ile trzeba 
krzyży dźwigać, żeby obronić jakieś dobro, żeby obronić mi-
łość w małżeństwie, czy każdą inną miłość. Takie cierpienie 
jest błogosławieństwem i ono nas hartuje, buduje z nas ludzi 
wartościowych. Dlatego nie bójmy się cierpienia, nie szukajmy 
cierpień, nie bądźmy cierpiętnikami, ale jak ono przychodzi, 
nie można go oddalić. Trzeba je przyjąć, ale zawsze z Bogiem. 
Kiedy św. Paweł był szykanowany i miał dość tych wszystkich 
prześladowań, to Duch Święty mu powiedział – „Pawle, czemu 
ty się lękasz, Ja jestem z tobą”. Ileż to razy Bóg zapewniał 
proroków, którzy się lękali – „nie bój się, Ja będę z tobą”. Gdy 
spotka was cierpienie, to przypomnijcie sobie, że jesteście bierz-
mowani i poproście Ducha Świętego o dar męstwa, żebyście się 
nie załamali, nie narzekali, nie byli przygaszeni, ale żebyście to 
przyjęli. Dzisiaj mamy obraz bardzo realistyczny, Jezus mówi 
o rodzącej kobiecie. Kobieta podczas porodu odczuwa ogrom-
ny ból porodowy i Jezus mówi: „kobieta, gdy rodzi, doznaje 
smutku, bo przyszła jej godzina, gdy jednak urodzi dziecię, już 
nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził 
na świat”. Ból przechodzi, smutek przechodzi, jest radość. Ten 
realistyczny obraz pokazuje, że smutek się zamienia w radość, 
jeśli go z Bogiem przeżywamy.

5. Stać mocno przy Chrystusie i Jego Ewangelii

Dlatego, droga młodzieży, kończąc to pouczenie zbudowane 
na dzisiejszych czytaniach, zwłaszcza na I czytaniu, które nam 
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przypomniało o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, także 
na słowach Jezusa, będziemy się modlić, żebyście dary Ducha 
Świętego przyjęli, żeby one były mocą dla waszego ducha, 
dla waszego intelektu i dla waszej woli. Byście byli rozumni, 
mądrzy, umiejętni, byście potrafili dobre rady dawać rówie-
śnikom, ale też byście potrafili rady przyjmować od rodziców, 
nauczycieli, wychowawców, byście mieli dar męstwa, potrafili 
nie dać się okraść z wiary, z dobrych obyczajów i zasad. Jest 
tylu dzisiaj gorszycieli, nie wolno ufać w ich słowa ani brać 
z nich przykładu. Przypomnijcie sobie, że Duch Święty dał 
wam dar męstwa, klęknijcie, poproście, a otrzymacie pomoc. 
Nie słuchajcie tych, którzy Boga nienawidzą i z Bogiem walczą 
i chcą nas pozyskać. Pilnujmy tego, co Boże, co jest naturalne 
i co jest także przez Pana Boga potwierdzone. Wtedy wygry-
wamy życie. Jest czasem ciężko, czasem jest smutno, ale ten 
smutek, jak Pan Jezus gwarantuje, zamieni się w radość. Dlatego 
stójmy przy Jezusie, bądźmy Jego świadkami w naszym życiu, 
gdziekolwiek pójdziemy, gdzie nas kroki życiowe poniosą, tam 
czujmy się uczniami Chrystusa i Jego świadkami. Nie wstydź-
my się tego, kim jesteśmy i pamiętajmy, kim jesteśmy. Od 
dzisiaj jesteście świadkami kwalifikowanymi Jezusa Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Przyjmijcie to zadanie i jak go będziecie 
chętnie i z radością wypełniać, to macie wygrane życie tu na 
ziemi i także życie niebieskie. Amen.

Powołani przez Boga i posłani na służbę 
Kościołowi

Świdnica, 27 maja 2017 r.
Wstęp do homilii obrzędowej w czasie święceń prezbiteratu 

Katedra pw. Stanisława i Wacława

Drodzy bracia i siostry, w pierwszej części homilii nawiąże-
my do słowa Bożego, które usłyszeliśmy w trzech czytaniach, 
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zaś w drugiej części wykorzystamy tekst homilii obrzędowej ze 
święceń prezbiteratu. Czytane słowo Boże z Księgi Jeremiasza 
dotyczy nas wszystkich, ale dzisiaj odnosimy je w szczególności 
do wyświęcanych diakonów na prezbiterów. Z natchnionego 
tekstu dowiadujemy się, że byliśmy obecni w planach Bożych 
od początku. Przyszedł czas, że Boży plan o naszym zaistnieniu 
stał się ciałem. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, zna-
łem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem 
dla narodów ustanowiłem cię...” (Jr 1, 4). Bóg nas powołał do 
istnienia, abyśmy to czynili, co On chce, a nie to, co my chcie-
libyśmy. „... i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę... Oto 
kładę moje słowa w twoje usta”. A więc Bóg nam przypomina, 
że stworzył nas, abyśmy to mówili i to czynili, czego On chce, 
co On poleca. Do tego podstawowego zadania otrzymaliśmy 
różne powołania i różne charyzmaty, jak przypomniał Apostoł 
Paweł w dzisiejszym fragmencie Listu do Rzymian. Tych 
urzędów, charyzmatów i godności nie otrzymujemy dla siebie, 
ale ze względu na innych. Nasze powołanie jest w pierwszym 
rzędzie darem dla Kościoła, a nie dla nas prywatnie. Pan Jezus 
przypomina nam, a w szczególności naszym diakonom, którzy 
za chwilę staną się prezbiterami, że wielkość i pierwszeństwo 
zdobywa się przez służbę. Nie wolno nigdy o tym zapominać. 
Sakrament święceń, tak jak i sakrament małżeństwa, jest sa-
kramentem społecznym. Małżonkowie w pierwszym rzędzie 
służą sobie nawzajem w perspektywie Boga, kapłani zaś służą 
wspólnocie Kościoła, także w perspektywie Boga. Wszyscy 
jesteśmy wezwani do wyniszczania w sobie wad, szczególnie 
naszego egoizmu. Powinniśmy też codziennie uczyć się stawać 
bezinteresownym darem dla drugich.
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Wdzięczność Panu Bogu i ludziom
Świdnica, 27 maja 2017 r.

Słowo końcowe w czasie święceń kapłańskich, 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Dobiega końca tegoroczna uroczystość święceń kapłańskich 
w naszej katedrze. Od chwili powstania naszej diecezji były 
to już czternaste święcenia prezbiteratu. Przypomnę liczbę 
wyświęconych neoprezbiterów w poszczególnych latach ist-
nienia naszej diecezji: 22 maja 2004 r. – 11, 21 maja 2005 r. 
– 8, 20 maja 2006 r. – 4, 26 maja i 8 XII 2007 r. – 10, 24 maja 
2008 r. – 6, 23 maja 2009 r. – 13, 22 maja 2010 r. – 3, 21 maja 
2011 r. – 18, 19 maja 2012 r. – 14, 25 maja 2013 r. – 6, 24 maja 
2014 r. – 11, 23 maja 2015 r. – 9, 21 maja 2016 r. – 7, 27 maja 
2017 r. – 5. W sumie w latach 2004-2017 wyświęciliśmy – 
125 księży.

1. Wdzięczność za nowych kapłanów

Umiłowani w Panu, dobiega końca Eucharystia, podczas 
której w naszej diecezji, w tej katedrze narodzili się nowi ka-
płani. Przychodzi czas podziękowania, przekazania ostatnich 
wskazówek i złożenia najlepszych życzeń. Najpierw naszą 
wdzięczność kierujemy ku Panu Bogu. Wyraziliśmy ją w hym-
nie „Ciebie Boga wysławiamy”. To sam Bóg wybrał tych oto 
neoprezbiterów do posługi kapłańskiej w Kościele. Pamiętamy 
słowa Pana Jezusa skierowane do Jego pierwszych uczniów: 
„Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście owoc 
przynosili i by owoc wasz trwał”.

Słowa wdzięczności kierujemy do ludzi, do wszystkich, 
którzy stanęli na dotychczasowej drodze życia naszych neopre-
zbiterów. Najpierw na tej drodze życia byli rodzice. Dlatego też 
dziękujemy wam, kochani rodzice, za urodzenie i wychowanie 
waszych synów. Wasi synowie, wybrani przez Chrystusa, dzi-
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siaj namaszczeni Duchem Świętym, idą na służbę ludziom we 
wspólnocie Kościoła. Wiemy jednak dobrze, że pierwszy etap 
swego życia spędzili z wami, w gniazdach rodzinnych. Prze-
kazaliście im najlepsze wiano z waszych rodzinnych gniazd, 
jakim jest dobre wychowanie. Dziękujemy wam za wspieranie 
ich waszą matczyną i ojcowską modlitwą. Bądźcie im nadal 
kochającymi rodzicami. Jako wasi synowie, od dzisiaj księża, 
niech będą otoczeni nadal waszą rodzicielską modlitwą i troską. 
Wspierajcie ich także świadectwem chrześcijańskiego życia.

Na ręce księdza rektora składam wyrazy serdecznej wdzięcz-
ności wszystkim księżom moderatorom, wychowawcom 
i wykładowcom naszego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Świdnicy. Drogi księże rektorze, księża moderatorzy, ojco-
wie duchowni, spowiednicy. Kościół świdnicki składa wam 
dziś podziękowanie za trud kształtowania serc i umysłów wy-
święconych neoprezbiterów. Dziękujemy za przekaz wiedzy 
teologicznej, ale jeszcze bardziej za pokazywanie im przykła-
dem waszego życia, jak trzeba kochać Pana Boga, Kościół, 
kapłaństwo i Ojczyznę.

Słowa wdzięczności kieruję do księży proboszczów i do 
wspólnot parafialnych, z których ci młodzi bracia neoprezbite-
rzy pochodzą. Drodzy księża proboszczowie i wikariusze miejsc 
pochodzenia naszych księży neoprezbiterów, a także miejsc 
praktyk duszpasterskich – dziękujemy wam za opiekę duchową 
nad tymi kapłanami, zwłaszcza w czasie wakacji letnich, ferii 
świątecznych i praktyk duszpasterskich. Dziękujemy przede 
wszystkim za wspieranie dziś wyświęconych kapłanów waszą 
modlitwą i przykładem kapłańskiego życia.

W tym uroczystym dniu wyrażamy wdzięczność wszystkim 
dobrodziejom, członkom Towarzystwa Przyjaciół naszego 
Seminarium. Dziękujemy za dar modlitwy, za wszelką pomoc 
duchową i materialną.

Dziękujemy wszystkim wiernym, zwłaszcza siostrom zakon-
nym, także chorym i cierpiącym, którzy składali i składają dar 
modlitwy, a niekiedy i cierpienia w intencji naszych alumnów, 
diakonów, prezbiterów i biskupów.
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2. Słowo do neoprezbiterów

Drodzy bracia neoprebiterzy, kiedyś Chrystus pytał Piotra 
a dzisiaj was: „Czy miłujesz Mnie?” Pyta, czy może na was 
liczyć? Nie zawiedźcie Najwyższego Wiecznego Kapłana. 
Naśladujcie Go we wszystkim, szczególnie w pełnieniu każdej 
woli Bożej, w pełnieniu misji nauczycielskiej, uświęcającej 
i pasterskiej. Z pokorą i odwagą głoście Boże słowo, by rosła 
wiara Ludu Bożego. Idziecie na żniwo Pańskie w Roku Wiary. 
Budujcie tę wiarę w ludziach nie tylko głoszeniem Ewangelii, 
ale całym stylem kapłańskiego życia. Duch Święty dał Kościo-
łowi papieża, który – w duchu św. Franciszka z Asyżu – nam 
tak często przypomina, abyśmy ubogimi środkami umieli 
zwiastować światu Ewangelię.

Pielęgnujcie w życiu codzienną modlitwę: Liturgię Go-
dzin, modlitwę Kościoła i modlitwę, adorację indywidualną. 
Na tę modlitwę czeka cały Kościół, czekają wierni, którym 
będziecie służyć. Waszym pierwszorzędnym zadaniem będzie 
ofiarowanie codziennej modlitwy i ofiarowanie cierpienia za 
waszą owczarnię.

Sprawujecie z wiarą i namaszczeniem codzienną liturgię 
sakramentów, zwłaszcza Eucharystię i Sakrament Pojednania. 
Sami uświęcajcie się przez sprawowanie tych sakramentów dla 
wiernych. Pamiętajcie o wskazaniu św. Pawła: „aby z Boga była 
owa moc, a nie z was”.

Troszczcie się o biednych, chorych, opuszczonych, o ludzi 
w potrzebie. Użyczajcie Chrystusowi waszych ust, do pociesza-
nia i głoszenia słów prawdy, użyczajcie Chrystusowi waszych 
serc, by mógł kochać przez was ludzi..

Drodzy bracia neoprezbiterzy, cieszymy się wami. Gratu-
lujemy wam daru święceń. Gratulujemy wam, że doszliście 
do celu. Zamyka się dziś karta waszej drogi do kapłaństwa. 
Pamiętajcie, że otrzymaliście dar kapłaństwa ze względu na 
innych. Wasze powołanie jest darem nie tylko dla was, jest 
darem w pierwszym rzędzie dla Kościoła. Pamiętajcie, idziecie 
na służbę Bogu i ludziom. Nie idziecie zbierać pochwał. Nie 
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idziecie, by odbierać chwałę od drugich, by wam inni służyli, 
ale aby służyć.

Życzymy wam, abyście nigdy sobą nie zasłaniali Chrystusa. 
Wtedy będziecie szczęśliwi, gdy wszystko będziecie oddawać 
Bogu, gdy będziecie szukać tylko Jego chwały, zabiegać o Jego 
cześć, starać się o to, aby Bóg był znany ludziom i mieszkał 
w ich sercach.

Miejcie czas dla biednych. Szukajcie tych, którzy się za-
gubili. – na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza. Wasza służba 
nie będzie łatwa. Nie może być ona inna od służby Chrystusa. 
Bądźcie kapłanami według Serca Bożego, pełni miłosierdzia, 
cierpliwości, wytrwałości. Niech ludzie spotykający się z wami 
doświadczają samego Chrystusa – Jego dobrego serca poprzez 
wasze serca. Nie ustawajcie w gorliwości.

Bądźcie mężni w trudnościach, w kryzysach. Pamiętajcie! 
Słońce nie zawsze świeci. Przyjdą może kiedyś burze i nawał-
nice. Wasza droga kapłańska nie może być inna od drogi Pierw-
szego Kapłana Jezusa Chrystusa. W Jego życiu było „Hosanna”, 
ale było i „ukrzyżuj”. I w waszym życiu będzie „Hosanna”. 
Będą chwile, gdy was będą ludzie chwalić, zachwycać się 
wami, ale będą chwile, kiedy was będą krzyżować, niesłusznie 
może oczerniać, przeinaczać wasze intencje. Nie zrażajcie się! 
Idźcie. Musicie pomóc dźwigać krzyż Chrystusowi. Jak nie ma 
żadnego życia bez krzyża, tak nie ma i kapłańskiego życia bez 
krzyża. Pamiętajcie! Kapłani są w każdym czasie przez wielu 
cenieni, ale są też przez niektórych pogardzani, znienawidzeni. 
I to, o dziwo: im bardziej kapłan jest gorliwy i oddany Bogu 
i człowiekowi, tym bardziej bywa przez niektórych ludzi szyka-
nowany. Drodzy księża, bądźcie wiernymi przyjaciółmi Matki 
Chrystusa. Pamiętajcie, to jest Matka nie tylko Najwyższego 
Kapłana. Ona jest Matką szczególną każdego kapłana. Ją ko-
chajcie przez całe życie. Amen.
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Kapłan człowiekiem służby na rzecz 
zbawienia innych

Krzyżowniki (diecezja kaliska), 28 maja 2017 r.
Msza św. z racji odpustu parafialnego 

Kościół pw. Nawiedzenia NMP

1. Wniebowstąpienie Pańskie przypomnieniem o celu 
ludzkiego istnienia

Charakter tej uroczystości wyznacza nam strukturę homilii. 
Powinny się znaleźć w niej trzy punkty. Najpierw wątek doty-
czący Wniebowstąpienia, bo dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi 
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, drugi wątek to wą-
tek odpustowy związany z Nawiedzeniem św. Elżbiety przez 
Matkę Najświętszą i trzeci wątek to wątek kapłański związany 
z jubileuszem waszego księdza proboszcza.

Zaczynamy od wątku Wniebowstąpienia. Czterdziestego 
dnia po zmartwychwstaniu Jezus po raz ostatni ukazał się 
apostołom i na ich oczach odszedł do nieba. Wniebowstąpie-
nie oznaczało, że odtąd Jezus nie będzie już widzialny tak, jak 
przed swoją śmiercią i po Jego zmartwychwstaniu, że w sposób 
widzialny wstąpił do nieba, ale pozostał w sposób niewidzialny 
na ziemi, w Kościele. Powiedział uczniom, gdy odchodził: 
„Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. 
Czyli jest z nami dzisiaj, był przed wiekami i będzie do końca 
świata tu na ziemi, ale w sposób widzialny ostatni raz ukazał 
się w dniu Wniebowstąpienia. Była to jedenasta chrystofania 
Jezusa. W dzień zmartwychwstania Jezus ukazał się 5 razy. Roz-
ważaliśmy te chrystofanie w Okresie Wielkanocnym. Ostatnie 
zjawienie było w dniu Wniebowstąpienia. Chrystus odszedł do 
nieba z duszą i ciałem, z ciałem przemienionym. Wiemy, że 
Jego egzystencja po zmartwychwstaniu była inna od tej egzy-
stencji przed śmiercią krzyżową. To był ten sam Jezus, ale Jego 
Ciało zostało uwielbione, zmartwychwstałe. Jezus gdy zasiadł 
w niebie po prawicy Ojca, pozostał także w naturze ludzkiej. 
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Gdy był w naturze ludzkiej, której nigdy nie utracił, w naturze 
ludzkiej, którą przyjął i w tej naturze umarł na drzewie krzyża, 
ale potem w tej naturze zmartwychwstał i jest jako prawdziwy 
Bóg i prawdziwy człowiek w niebie po prawicy Ojca, aby się 
wstawiać za nami, aby tam przedstawiać nasze sprawy Ojcu 
niebieskiemu. Dlatego wszystkie modlitwy zanosimy w Jego 
imię – przez Chrystusa. Zauważcie, że niemal wszystkie mo-
dlitwy kończą się słowami: „przez Chrystusa Pana naszego”.

Jezus jest tam w niebie naszym adwokatem, naszym Pośred-
nikiem, dlatego że za nas umarł na krzyżu, odkupił nas i uwolnił 
od grzechu. To wyniesienie ludzkiej natury do wzniosłości nie-
ba jest zapowiedzią naszego uwielbienia, naszego przyszłego 
zmartwychwstania. Możemy powiedzieć, że już w tej chwili 
tam w niebie jest cząstka nas w osobie Jezusa Chrystusa, który 
wziął tam naturę ludzką, którą przybrał w czasie Wcielenia do 
swojej natury ludzkiej, natura ludzka została wywyższona. I to 
jest zapowiedź, że wszyscy ludzie dostąpią zmartwychwstania. 
Ale trzeba dodać, że jedni zmartwychwstaną do życia, pójdą 
do nieba, będą z Bogiem na zawsze przebywać i Bóg będzie 
źródłem ich wiecznego szczęścia, ale mogą się i tacy znaleźć, 
którzy zmartwychwstaną do potępienia, bo pójdą do piekła 
w ogień wieczny. Gdy Jezus mówił o piekle, ogniu wiecznym, 
to nie było straszenie, tylko realne pouczenie o tym, co będzie, 
że będzie na końcu sprawiedliwość, będzie owszem miłosier-
dzie, ale dla tych, którzy miłosierdzia pragną, bo może ktoś 
nie chce miłosierdzia, woli trwać w grzechach. To jest wtedy 
diabelska postawa. Diabeł się nie może nawrócić, ale człowiek 
póki żyje, może się nawrócić. My nie możemy mówić, że ktoś 
został potępiony, bo nie wiemy, co się stało w ostatnich chwilach 
jego życia. Kościół tylko orzeka, kto jest świętym, ale nie może 
o nikim powiedzieć, że jest w piekle.

Dzisiaj, w uroczystość Pańskiego Wniebowstąpienia, 
uświadamiamy sobie, co jest tym końcowym celem naszego 
życia, że jest nim niebo. My sobie nie jesteśmy w stanie tego 
wyobrazić, gdyż życie niebieskie jest dla nas wielką tajemnicą, 
ale ufamy Jezusowi, który swoim zmartwychwstaniem zapo-



298

wiedział nasze zmartwychwstanie. Dlatego, żyjąc na ziemi, 
cokolwiek robiąc, pamiętajmy, że ostatecznie naszym domem 
stałego zameldowania jest niebo, jest wieczność, a to wszystko 
co tutaj, jest przemijające. Zauważmy, że Bóg nam wybrał czas 
zaistnienia w dziejach historii, życia na ziemi, to nie jest nasz 
wybór, wybrał nam rodziców, Bóg też nam określi dzień przej-
ścia z tego świata za kotarę czasu. Wielu ludzi boi się umierać, 
bo im się wydaje, że będą unicestwieni, a to jest nieprawda. 
To będzie tylko przejście, co prawda w nieznane, ale przejście 
do świata lepszego, do świata Bożego. Tak możemy ten wątek 
pierwszy, związany z tajemnicą Pańskiego wniebowstąpienia, 
przedstawić. Nie rozsiadajmy się tu na ziemi, trzeba będzie tu 
wszystko zostawić, nic nie zabierzemy ze sobą z tej ziemi poza 
naszymi dobrymi uczynkami.

2. Nawiedzająca św. Elżbietę Maryja wzorem służby 
bliźniemu

Przechodzimy do wątku maryjnego, bo ta piękna świątynia 
ma wezwanie Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą 
Marię Pannę. Znamy ten epizod biblijny, gdy Maryja w czasie 
Zwiastowania usłyszała słowa, że także „Jej krewna Elżbieta 
poczęła syna w swojej starości i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną”. Maryja, zaraz po Zwiastowaniu, 
udała się do swojej krewnej, bo wiedziała, że trzeba pomóc 
kobiecie, która musi się przygotować do wydania dziecka na 
świat. Poszła w odwiedziny, miała już Jezusa pod sercem. 
Dlatego, gdy weszła do Elżbiety i ją pozdrowiła, to się dzie-
ciątko w łonie Elżbiety poruszyło i została Elżbieta napełniona 
Duchem Świętym. Tam, gdzie przychodzi Maryja, tam jest 
błogosławieństwo, tam jest zawsze Jezus. Maryja nigdy nie jest 
bez Jezusa, zawsze jest z Jezusem wszędzie i dlatego Maryję 
kochamy. Jest to Matka Zbawiciela i nasza.

Czego się możemy od Matki Bożej uczyć? Postawy pomaga-
nia. Maryja pobiegła z pośpiechem do krewnej, żeby jej pomóc 
i by podzielić się radością, że zostanie Matką Mesjasza. Dlatego 



299

my też spieszmy do ludzi, nie żyjmy dla siebie, ale jak mówił 
papież Franciszek, że trzeba zejść z wygodnej kanapy i pójść 
do ludzi w potrzebie, by pomóc. Po śmierci już nie będziemy 
mogli pomagać, już czas zasługi się skończy. Póki żyjemy, 
możemy drugim pomagać, przebaczać, służyć i dlatego, póki 
żyjemy, pomagajmy sobie. Każdy dzień bez uczynków dobrych 
to jest dzień stracony, a na końcu Jezus zapyta: czy służyliśmy 
potrzebującym? Służmy na wzór Maryi, która poszła do Elżbie-
ty z darem Jezusa i z darem pomocy tej kobiecie, którą trzeba 
było przygotować do wydania dzieciątka na świat.

Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję, to piękne wezwa-
nie, które wam powinno przypominać, że jesteście dla drugich. 
Człowiek powinien być darem dla drugich i wyniszczać w sobie 
wady, wyniszczać egoizm, robić miejsce w sercu dla naszych 
bliźnich. Mam piękne doświadczenia z posługi biskupiej z wizyt 
u chorych. Podziwiam współmałżonków tych chorych osób. 
Człowiek jest czasem zawstydzony, widząc takie poświęcenie, 
takie oddanie dla ludzi w potrzebie. Nie wstydźmy się służyć 
i nie bójmy się pomagać, to jest nasze powołanie. Jeśli je wy-
pełnimy, to nas Bóg na pewno nagrodzi.

3. Wdzięczność za dar powołania kapłańskiego

Trzeci wątek, wątek końcowy naszej homilii dotyczy kapłań-
stwa. Wiemy, że za dary Boże trzeba dziękować. Obchodzimy 
po to jubileusze, żeby powiedzieć Bogu trzy słowa, które 
ostatnio przypomniał papież Franciszek. Mówił do małżonków: 
„niech słowo dziękuję, przepraszam i proszę pojawia się jak 
najczęściej na waszych ustach, a będziecie szczęśliwi w mał-
żeństwie”. Te słowa pasują szczególnie na wszelkie jubileusze, 
a dzisiaj chcemy je wypowiedzieć z waszym proboszczem 
w dniu jego jubileuszu kapłaństwa. Chcemy podziękować 
Bogu za jego kapłaństwo, za 30 lat jego służby w Winnicy 
Pańskiej. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy z Boga, 
od  Niego  otrzymaliśmy powołanie i za to wszystko trzeba 
dziękować.
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Przypomnijmy, że ksiądz jubilat pochodzi z Milicza. Piękne 
jest to miasto, otoczone bogatą przyrodą. Tam Bóg powołał do 
życia waszego pasterza w rodzinie, w której było trzech synów. 
I właśnie jeden z nich został wybrany do kapłaństwa, usłyszał 
wewnętrzny głos: „pójdź za Mną. Zostaw rodzinny dom, zostaw 
kolegów, koleżanki, ja chcę mieć ciebie tylko dla siebie jako 
kapłana”. I poszedł. W 1981 r. wraz z kolegami zameldowali 
się do seminarium we Wrocławiu. Był to rok bardzo trudny, 
rok zamachu na papieża, rok śmierci Prymasa Wyszyńskiego, 
który ochronił naród przed skomunizowaniem, swoją postawą, 
swoją wiarą, nie dał się złamać i rok, w którym ogłoszono stan 
wojenny. Oni w tym roku przyszli do seminarium i zaczęła się 
droga do kapłaństwa, która trwała 6 lat. Gdy kończyli II rok, 
papież przyjechał do Polski, która była skrępowana jeszcze 
jarzmem komunizmu, w czerwcu 1983 r. A pod koniec wakacji 
mieli obowiązek odbycia pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, 
bo się zbliżały obłóczyny. W 1983 r. zmarł bp Urban, potem 
bp Pazdur był święcony. Mieli taką wiązankę przeżyć ciężkich, 
trudnych, ale i radosnych, bo z sakry bpa Pazdura cieszyli-
śmy się wszyscy. Uroczystość odbyła się 12 stycznia 1985 r. 
Kardynał został ozdobiony kapeluszem kardynalskim. I tak 
dobiegła końca sześcioletni czas studiów i nadszedł 23 maja 
1987 r. Odbyły się święcenia 46 diakonów na kapłanów. Potem 
nastąpiło posłanie do ludzi, żeby służyć, żeby głosić Ewangelię, 
przekazywać mądrość nie swoją, tylko Bożą, by sprawować 
liturgię, Eucharystię, źródło naszej mocy, żeby ludzi uwalniać 
z grzechów, obdarzając ich miłosierdziem Bożym, by troszczyć 
się o chorych i potrzebujących. Najpierw była to służba na 
wikariatach, a potem przyszedł czas proboszczowania, który 
już dobrze znacie.

I za to wszystko trzeba podziękować – za rodziców, którzy 
dzisiejszego jubilata wychowali w duchu wartości religijnych 
i patriotycznych, za dar kapłaństwa i tych ludzi, którym służył, 
również za was. Mamy naprawdę za co dziękować, a kto dzię-
kuje, to zapewnia sobie Boże błogosławieństwo. Przypomnijmy 
sobie dziesięciu trędowatych, tylko jeden z tej dziesiątki wrócił, 
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żeby podziękować. A Jezus go zapytał: „czyż nie dziesięciu było 
uzdrowionych, gdzie jest dziewięciu?” Żaden się wrócił, tylko 
Samarytanin. To było wskazanie, jak ważne jest dziękowanie. 
Dlatego my dziękujemy za wszystko i również przepraszamy, 
bo nie wszystko nam idealnie wychodzi. Wszyscy potrzebujemy 
Bożego miłosierdzia i wszyscy mamy ograniczenia w wymiarze 
naszego ducha i ciała dlatego nam do twarzy jest też ze słowem 
„proszę”.

Niech ta dzisiejsza uroczystość Pańskiego Wniebowstąpie-
nia, uroczystość odpustu związana z Matką Najświętszą i także 
uroczystość jubileuszowa, związana z jubileuszem waszego 
pasterza, nas do siebie przybliży, żebyśmy mogli dalej w jedno-
ści służyć Bogu. Trwajcie w jedności małżeńskiej, w jedności 
sąsiedzkiej, bo jedność wokół dobra, wokół Ewangelii, wokół 
wartości Bożych jest ważna. Myśląc o Matce Najświętszej, 
pomagajmy sobie w rodzinach, okazujmy dobre słowo, pocie-
szajmy, wspierajmy dobrą radą, podawajmy pomocną dłoń, 
okażmy się dobrymi ludźmi. Niech tak się stanie. I w tym stylu 
dalej idźmy, aż nas Pan Bóg zawezwie do siebie. Amen.

Matka Boża zatroskana o niebo dla nas
Kudowa-Zdrój, 28 maja 2017 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. św. Bartłomieja

1. Wniebowstąpienie i prawda o wiecznym 
przeznaczeniu

Tytuł homilii brzmi: „Matka Boża zatroskana o niebo dla 
nas”. Zaczniemy od tajemnicy Wniebowstąpienia, bo dzisiaj 
przeżywamy uroczystość poświęconą tej tajemnicy. Słysze-
liśmy fragment Dziejów Apostolskich. Autorem Dziejów był 
św. Łukasz, który oprócz tego, że był lekarzem, był również 
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historykiem i najbardziej osadził życie i działalność Chrystusa 
w realiach ówczesnego świata Cesarstwa Rzymskiego, którego 
częścią była Palestyna. Przypomniał nam, że Chrystus po zmar-
twychwstaniu ukazywał się przez 40 dni, żeby uczniów przeko-
nać, że zmartwychwstał, że zwyciężył śmierć, że misji swojej 
nie zakończył na Krzyżu i w grobie. Czterdziestego dnia było 
ostatnie widzialne zjawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Jeżeli wnikniemy w teksty ewangeliczne, także w listy św. Paw-
ła, w pisma Nowego Testamentu to, wynajdziemy 11 zjawień 
Jezusa Zmartwychwstałego. Jezus nie ukazał się wszystkim, nie 
ukazał się Piłatowi po zmartwychwstaniu, nie ukazał się swoim 
oprawcom, ale ukazał się swoim przyjaciołom, których wybrał, 
których przygotowywał, żeby przejęli Jego misję życiową i tak-
że niewiastom, które również towarzyszyły mu w działalności 
apostolskiej. W pierwszy dzień Zmartwychwstania ukazał się 
aż 5 razy, wczesnym rankiem Marii Magdalenie i niewiastom. 
W ciągu dnia Piotrowi, po popołudniu dwóm wędrowcom, 
którzy uciekali do Emaus i wieczorem przyszedł do wszystkich. 
Nie było tylko Tomasza. Potem były następne chrystofanie 
w Judei i Galilei. Czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu, 
Jezus w sposób widzialny zniknął przed ludźmi, odszedł do 
nieba, ale został w inny sposób na ziemi: w swoim Kościele 
i powiedział: „jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata”. Chrystus żyje w swoim Kościele i będzie ten Kościół 
prowadził do końca świata. Będzie zsyłał Ducha Świętego.

Pierwszy raz zesłał Ducha Świętego dziesięć dni po swoim 
odejściu do nieba. Za tydzień będziemy obchodzić uroczystość 
zesłania Ducha Świętego, kiedy Kościół zainaugurował swoją 
działalność, kiedy się pokazał światu. Wcześniej uczniowie 
byli przestraszeni, mieli wiele wątpliwości, a gdy Duch Święty 
przyszedł, gdy nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego, wszyst-
ko się zmieniło, uczniowie się wewnętrznie przeobrazili. 
Otrzymali nowe powołanie od Jezusa, żeby być świadkami. 
Mateusz zapisał słowa Jezusa: „idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu. Jestem z wami po wszystkie dni 
aż do skończenia świata”. Pytamy, jakie znaczenie ma odejście 
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widzialne Chrystusa do nieba czyli Wniebowstąpienie. Jezus 
wstąpił do nieba jako Bóg i człowiek, a więc mając naturę boską 
i ludzką. Zasiadł po prawicy Ojca, aby się wstawiać za nami, 
aby tam nasze sprawy przed Ojcem załatwiać, żeby nasze modły 
zanosić, żeby nasze ofiary, które są składane na ołtarzach całego 
świata, by to co składamy – nasze udręczenia, nasze porażki, 
nasze krzyże, żeby to wszystko złączyć z Jego ofiarą i Ojca 
niebieskiego wysławiać. W niebie jest nasz Zbawiciel, który 
jeszcze przyjdzie w sposób widzialny, wszyscy Go zobaczą, 
przyjdzie w sposób widzialny, chwalebny na końcowy sąd. 
W każdej Eucharystii oczekujemy tego przyjścia w chwale. 
Póki, co jest z nami w sposób duchowy, sakramentalny, jest 
naszą mocą i siłą. To, że Jezus odszedł do nieba i zasiadł po 
prawicy Ojca, to oznacza, że naszą naturę ludzką do nieba wpro-
wadził. Możemy powiedzieć, że w tej chwili już tam cząstka 
nas jest, bo Jezus człowieczeństwo wziął przez Maryję, poczęty 
z Ducha Świętego. Wiemy, że w naturze ludzkiej Jezus umarł 
na krzyżu, nie umarł jako Bóg, ale człowiek i zmartwychwstał 
jako człowiek, przemieniając ludzką naturę, człowieczeństwo, 
które wziął z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego. To 
są wielkie tajemnice, my ich dogłębnie nie możemy przeniknąć 
umysłem, ale wierzymy, że to jest wielkie dzieło naszego zba-
wienia. Jezusowe Wniebowstąpienie zapowiada nasze wejście 
do nieba. Ono nastąpi przy końcowym zmartwychwstaniu.

Wyjątkowo w chwale niebieskiej znajduje się już Maryja 
jako jedyna z całej ludzkiej rodziny z tego tytułu, że została 
powołana na matkę Syna Bożego i wypełniła swoje powołanie 
w znakomity sposób. Jest najlepszą cząstką Kościoła, jest Mat-
ką Kościoła i najlepszą Córą Kościoła. Została też odkupiona 
przez Jezusa Chrystusa. Była niepokalanie poczęta i szatan Jej 
nie zwyciężył nigdy, nie miała żadnego grzechu osobistego. 
Maryja jest już w niebie, w chwale zmartwychwstania, a my 
wszyscy czekamy, czekają ludzie w grobach na końcowe zmar-
twychwstanie. Ale Jezus ogłosił, że nadejdzie godzina, kiedy 
ci, którzy umarli i leżą w grobach, usłyszą głos Syna Bożego 
i którzy usłyszą, żyć będą. Będzie zmartwychwstanie, tylko 
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pamiętajmy, że to zmartwychwstanie będzie dla przyjaciół Boga 
najszczęśliwszym dniem, najszczęśliwszą chwilą, bo pójdą do 
szczęśliwości wieczne. To będzie ich zmartwychwstanie do ży-
cia, a będą i tacy, którzy zmartwychwstaną dla potępienia, któ-
rzy w życiu doczesnym Bogiem wzgardzili. Człowiek żyjący, 
nawet najgorszy, zawsze się może nawrócić. Nigdy nie wiemy, 
kto będzie potępiony, bo nie wiemy, co myśli w ostatniej chwili 
swego życia. Możemy się zawsze nawrócić. Dlatego trzeba pil-
nować siebie i naszych bliskich, gdy przychodzi kres naszego 
życia, żeby dobrze umrzeć, żeby pójść do nieba. Jeszcze raz 
powtórzmy, że Wniebowstąpienie Jezusa ogłasza nam prawdę, 
że my też tam mamy swój dom. Zresztą sam Jezus powiedział: 
„niech się nie trwoży serce wasze. Idę do Ojca przygotować 
wam miejsce, a w domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. Słowa 
Jezusa zapewniają nas, że tam jest miejsce dla nas, które On 
przygotuje. Są też nieszczęśnicy, którzy tych słów nie przyjmują 
i gardzą tą Bożą propozycją, która dotyczy całej wieczności. To 
jest cała wieczność. Cóż to jest to nasze życie ziemskie, które 
trwa te kilkadziesiąt lat wobec całej historii świata i potem całej 
wieczności, której nie możemy pojąć naszym umysłem. Ale 
wiemy, że jest, bo Jezus o niej mówił.

2. Maryjne przypomnienie orędzia Ewangelii

Ostatnio Matkę przysłał swoją, żeby ludziom przypomnieć, 
że jest niebo, że też jest piekło, że jest czyściec. I tak oto prze-
chodzimy do drugiej części naszej refleksji dotyczącej Matki 
Bożej, która jest zatroskana o to, żebyśmy byli zbawieni, byśmy 
trafili do nieba. 13 maja 1917 r. przy pierwszym zjawieniu, już 
na początku, Maryja zapytana przez Łucję skąd przychodzi 
odpowiedziała, że z nieba. Łucja zapytała, czy ona i Hiacynta 
będą w niebie, Maryja odpowiedziała, że tak. Gdy zapytała 
o Franciszka, Maryja powiedziała, że też będzie, ale będzie mu-
siał odmówić wiele różańców. To ważne słowa, które wskazują, 
w jaki sposób można niebo osiągnąć. Jedną z dróg zdobywania 
nieba jest różaniec. Maryja zapytała dzieci, czy są gotowe 
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przyjąć cierpienie. Dzieci powiedziały, że są gotowe. Niedługo 
po zjawieniach Hiacynta i Franciszek zmarli jako przyjaciele 
Boży. Moi drodzy, zapytajcie dzisiaj czy jutro – „Matko moja, 
czy ja będę w niebie?” Nie wstydźmy się, bo niebo nas nie 
minie, wieczność nas nie minie, to jest tylko kwestia czasu. 
Bóg nam wybierze godzinę odejścia z tego świata, przejścia 
z życia do życia, tak jak nam wybrał czas poczęcia i narodzin, 
wybrał nam rodziców. Wybierze nam też czas przejścia z domu 
ziemskiego do domu Ojca. „Matko Boża, czy będę w niebie?” 
Może w sercu usłyszysz, może coś jeszcze trzeba zrobić, może 
trzeba się nawrócić, podjąć pokutę, może trzeba wziąć do 
ręki różaniec i go odmawiać. To jest sprawa naszej rozmowy 
z Matką Najświętszą, która jest w niebie uwielbiona, ale także 
jest z nami w Kościele.

Bóg nam Ją czasem wysyła, żeby przypomnieć, że jest 
naprawdę. Bóg wysyła Ją, gdy ludzie się zapominają, nie chcą 
słuchać Kościoła. Taki był czas, kiedy przyszła w 1917 r. Trwała 
wtedy bezsensowna wojna, rzeź narodów w Europie, nie było 
widać zwycięzców ani zwyciężonych. Matka Boża zachęca-
ła do różańca, żeby wojna się skończyła, żeby nastał pokój. 
Orędzie fatimskie jest orędziem pokoju, a do pokoju idzie się 
przez modlitwę, przez pokutę i przez nawrócenie. W orędziu 
ten tryptyk jest wypowiedziany, byśmy pilnowali modlitwy, 
czynili pokutę, przyjmowali różne doświadczenia w duchu 
pokuty i byśmy się nawracali z tego co złe, na to co dobre, 
a z tego co dobre, na to co lepsze. Wszyscy mamy się z czego 
nawracać, do świętości naszej ciągle jest jeszcze długa droga. 
Dlatego to wezwanie Matki Bożej jest takie aktualne i ważne 
dla każdego z nas. Jaka odpowiedź z naszej strony? Przypo-
mnijmy słowa Jezusa: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, 
nie wstydźmy się mówić o Ewangelii, nauce Jezusa, o tym co 
Maryja przekazała dzieciom w Fatimie, Kościół to uznał. Nie 
spychajmy Maryi na margines. Jezus jest najważniejszy, ale 
przy Jezusie jest Ona. Nie ma Bożego Narodzenia bez Maryi, 
nie ma Golgoty bez Maryi, nie ma też Eucharystii bez Maryi. 
Ten związek Matki z Synem w tej relacji Chrystus – Maryja 
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jest związkiem szczególnym, dlatego Maryja tak wiele może. 
Urodziła i wychowała Zbawcę świata, dlatego jesteśmy przy 
Maryi, cieszymy się, że jest naszą wspólną Matką, że jest 
zatroskana o niebo dla nas, o szczęśliwą wieczność. Wróćmy 
zatem do słów Jezusa, które dzisiaj zostały przytoczone. One 
są ciągle ważne, aktualne: „idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody”. To nie jest tylko polecenie dla kapłanów, 
dla katechetów, dla wszystkich wierzących, żeby się dzielić 
wiarą, dzielić się doświadczeniem Boga, tym co przeżywamy. 
Nie bądźmy obojętni na tych, którzy są w potrzebie, ale pro-
śmy Ducha Świętego, żeby nam pomógł trafić do człowieka, 
żebyśmy mogli pokazać mu drogę do wieczności.

3. Powołanie do głoszenia Ewangelii

Hasło tegorocznego roku liturgicznego brzmi: „idźcie i gło-
ście Ewangelię”. Dzielmy się wiarą, dzielmy się tymi skarbami, 
które otrzymujemy nie tylko dla nas. Jeśli będziemy przycho-
dzić tu do Matki Bożej, to pamiętajmy nie tylko o sprawach 
najbliższych członków rodziny, sąsiadów, naszych przyjaciół, 
których znamy, a którzy może są na bakier z Bogiem, ale też 
patrzmy na ojczysty dom, na nasz kontynent europejski. Łucja 
napisała pod koniec życia, że sama sprawa się rozstrzygnie 
w najbliższym czasie w walce o małżeństwo i rodzinę. Szatan 
postawił na to. Marksizm nie pokonał chrześcijaństwa, musiał 
skapitulować, ten pierwszy marksizm, ale dzisiaj jest drugi 
marksizm. To jest marksizm kulturowy, który jest sprytniejszy 
od tego pierwszego. Zobaczmy, co dzieje się w Europie, jakimi 
kategoriami myślą przywódcy Unii Europejskiej. Europa się nie 
ostanie, jeśli będzie oparta tylko na wartościach gospodarczych, 
politycznych, finansowych, to jest za mało, to jest fundament 
ciągle za słaby. Są tu potrzebne wartości, które pochodzą od 
Boga, które są zapisane w Dekalogu, w nauce Jezusa. To też 
nie może być dla nas obojętne. Jest taka nagonka na nasz naród, 
na Polskę, żeby nas okraść z wiary, z wierności Bogu, żeby 
ludzie przestali do kościoła chodzić, żeby małżeństwo rozbić 
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przez aborcję, antykoncepcję, przez związki partnerskie i przez 
rozwody. Gdyby się to tym nowym marksistom udało, to byłaby 
tragedia. To im się nie może udać i to jest nasze zadanie, byśmy 
do tego nie dopuścili. A naszą bronią jest różaniec, modlitwa, 
pokuta, to jest dostępne dla każdego, żeby to praktykować. O to 
prosiła Maryja w Fatimie, żeby te środki podjąć i nimi ratować 
i siebie, i dom ojczysty, i europejski. Jest się o co modlić, jest 
się z czego nawracać, jest za co pokutować.

Dlatego chciejmy ten czas przed Maryją zagospodarować 
jak najlepiej, byśmy pomogli nie tylko sobie, ale także naszemu 
narodowi i całej ludzkości. Maryja jest jedna dla całego świata, 
dla wszystkich mieszkańców ziemi. My też czujmy się odpowie-
dzialni za wszystkich, szczególnie za tych, których dosięgamy 
naszą myślą, naszą miłością w sposób bezpośredni. Amen.

Kościół i życie chrześcijańskie 
nie istnieją bez Ducha Świętego

Wałbrzych, 29 maja 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

1. Duch Święty – nieznany Bóg, który jest mocą 
wyznawców

Duch Święty jest uznawany za Boga najmniej znanego. 
Wiemy, że Bóg jest jeden w trzech Osobach: jest Bóg Ojciec, 
jest Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Bogu Ojcu przypisujemy 
dzieło stworzenia. Bóg Ojciec stworzył świat, niebo i ziemię. 
Syn Boży to jest Bóg wcielony, który wszedł w naszą historię, 
przybrał naszą ludzką naturę, rodząc się z Maryi za sprawą Du-
cha Świętego. Jezus Chrystus nie miał Ojca ziemskiego, został 
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poczęty mocą Ducha Świętego i Jemu zawdzięczamy dzieło 
Odkupienia. Jezus głosił naukę o Ojcu, o grzechu, o odpusz-
czeniu grzechów. Sam siebie wydał na śmierć wtedy, kiedy On 
chciał, nie wtedy, kiedy Jego wrogowie chcieli Go zniszczyć, 
ale „dobrowolnie wydał się na mękę”. Ta śmierć, którą poniósł 
na krzyżu, była śmiercią zbawczą na odpuszczenie naszych 
grzechów. Dlatego nazywamy Jezusa naszym Odkupicielem, 
sprawcą dzieła odkupienia. I jest Duch Święty, który pochodzi 
od Ojca i Syna. Kiedy św. Paweł przemierzał dzisiejszą Azję 
Mniejszą i tam zakładał pierwsze parafie, wtedy je zwano 
gminami chrześcijańskimi, gdy przybył do Efezu, miasteczka 
na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, było zapytał: czy 
otrzymaliście Ducha Świętego, a oni odpowiedzieli: „nawet nie 
słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. Dzisiaj też wielu chrze-
ścijan mało wie o Duchu Świętym. Duch Święty jako trzecia 
Osoba Boska teraz prowadzi Kościół i to dzieło uświęcania 
świata należy do Ducha Świętego. Jezus Chrystus, gdy był na 
ziemi w postaci widzialnej, działał w mocy Ducha Świętego. 
W mocy Ducha Świętego nauczał, czynił cuda, cierpiał za nas, 
nie dał się sprowokować, nie zstąpił z Krzyża, nie wykonał 
żądań oprawców, ale upokorzył się, jakby zapomniał o tym, 
że jest Bogiem, że może się w każdej chwili wyzwolić z rąk 
oprawców. Tego nie uczynił, ale poddał się całkowicie ludziom, 
którzy Go ukrzyżowali i zniszczyli, sądząc, że będzie spokój. 
Tak by było, gdyby Jezus pozostał w grobie, ale Chrystus, 
w mocy Ducha Świętego, zmartwychwstał. Zmartwychwstał 
w tym ciele, które było złożone do grobu po śmierci, zostało 
ono uwielbione.

Kościół nas uczy, że my także będziemy mieć takie ciało 
przemienione zmartwychwstaniem. Św. Tomasz z Akwinu, 
wielki myśliciel chrześcijański wieku XIII, dominikanin, 
syn duchowy św. Dominika, uczył, że jak człowiek umiera, 
to następuje rozłączenie ciała i duszy, ale w duszy pozostaje 
takie złączenie, przybliżenie do konkretnego ciała, które dusza 
ożywiała i dusza oddzielona od ciała, a więc między śmiercią 
człowieka a zmartwychwstaniem, ciągle tęskni do tego ciała, 
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które ożywiała za życia człowieka. Potem, gdy nastąpi zmar-
twychwstanie, ta tęsknota duszy będzie zaspokojona przez 
powrót duszy do ciała, ale już ciała uwielbionego.

Wracamy do Ducha Świętego. Duch Święty działał przez 
Chrystusa, zstąpił na Niego w czasie chrztu w Jordanie. Jezus, 
czytając fragment z Księgi Proroka Izajasza w synagodze w Na-
zarecie, odniósł do siebie słowa: „Duch Pański zstąpił na mnie 
i mnie namaścił i posłał, bym ubogim głosił dobrą nowinę”. 
To znaczy, że był namaszczony Duchem Świętym i posłany 
przez Ojca, żeby wypełnić dzieło zbawienia. Ten sam Duch 
Święty został dany Kościołowi. Jezus sam o to się zatroszczył, 
powiedział uczniom, że otrzymają dar z wysoka, aby byli Jego 
świadkami. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Jezus 
ocenił wiarę swoich uczniów, którzy powiedzieli: „wierzymy, 
że od Boga wyszedłeś”. Jezus odparł: „teraz wierzycie. Oto nad-
chodzi godzina, nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy 
w swoją stronę, a mnie zostawicie”. I tak się stało. Po Ostatniej 
Wieczerzy Jezus został zdradzony przez jednego z dwunastu 
i opuszczony. Wszyscy zniknęli. Dlaczego? Bo nie mieli Ducha 
Świętego, ich wiara była powierzchowna. I gdy Duch Święty 
na nich zstąpił dnia pięćdziesiątego po Zmartwychwstaniu, to 
się wszystko odmieniło, stali się nowymi apostołami. Niby byli 
tymi samymi ludźmi, ale duchowo byli zupełnie inni, byli umoc-
nieni w wierze, w przywiązaniu do Jezusa i dlatego potem żadna 
siła ich nie zatrzymała w głoszeniu Ewangelii. Doświadczali 
prześladowań, byli więzieni, biczowani, katowani, ale uważali, 
że głoszenie ewangelii, wyznawanie prawdy o Chrystusie jest 
ważniejsze, cenniejsze niż nawet życie.

Dlatego oni, a potem tylu męczenników, oddało życie 
za Chrystusa. Nie szukajmy daleko w historii przykładów – 
ks. Jerzy Popiełuszko, zginął w październiku 1984 r. Gdyby 
powiedział, puśćcie mnie, ja już nie będę głosił tych prawd, 
które głosiłem, kazań patriotycznych, tylko mi darujcie życie. 
Tego nie powiedział i dlatego go zabili. Jego zabójcy żyją 
dzisiaj, co więcej są na wolności i należą do ludzi, którzy da-
lej z Kościołem walczą. Ks. Jerzy Popiełuszko był zdolny do 
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takiego świadectwa dzięki temu, że miał Ducha Świętego, że 
był bierzmowany i Duch Święty go jeszcze umocnił w czasie 
święceń, gdy został kapłanem.

2. Bierzmowanie umocnieniem w wyznawaniu wiary

Droga młodzieży, po to bierzmowanie przyjmujemy, że-
byśmy głębiej wierzyli, byśmy się nie wstydzili wyznawania 
naszej wiary. Złożyliście przed chwilą przyrzeczenie: pragnie-
my, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do 
mężnego wyznawania wiary. Jak wyznajecie wiarę, pomyślcie. 
Gdyby ktoś z boku na was popatrzył, czy mógłby powiedzieć, 
że jesteście świadkami Jezusa? Ghandi powiedział, że nie 
przyjął chrześcijaństwa dlatego, że nie zobaczył chrześcijan, 
nie widział prawdziwych chrześcijan. A jak wygląda wasze 
chrześcijaństwo? Pomyślcie, jak wygląda poranek, czy w ciągu 
dnia o Bogu myślicie, czy macie kontakt z Bogiem przez mo-
dlitwę poranną i wieczorem, jak się kończy dzień. Każda noc 
nam zapowiada koniec życia. Kiedyś zaśniemy na zawsze i nie 
obudzimy się. Ludzie, którzy mają Ducha Świętego, wieczorem 
się pomodlą, podziękują, powiedzą słowo „przepraszam”, że za 
mało o Bogu myśleli, że za mało mieli miłości dla innych, byli 
egoistami, myśleli o sobie i poproszą o miłość, o cierpliwość, 
bo chcą być dobrzy. Tak myśli i tak mówi ten, kto ma Ducha 
Świętego. Jeżeli tak nie postępujecie, czujecie, że oddaliliście 
się od Boga, dzisiaj, gdy otrzymacie Ducha Świętego, to po-
winno się zmienić. Duch Święty was przemieni, tylko trzeba 
się dać przemienić. Bóg na siłę nas nie zmienia. Zmienia tylko 
tych, którzy się dają zmieniać, którzy chcą się zmienić, którzy 
chcą przestać kłamać, chcą być lepsi, posłuszniejsi, pilniejsi, 
o Bogu opowiadać. Po to jest właśnie bierzmowanie, po to 
jest to wzmocnienie naszego ducha Duchem Świętym, Jego 
darami czyli darem mądrości, bojaźni Bożej, rozumu, rady, by 
dobre rady dawać i umiejętnie rady przyjmować, męstwa, by 
do celu dążyć wytrwale i sprzeciwiać się złu, kłamstwu, które 
jest dziełem diabła.
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Zakończenie

Kończąc to pouczenie, żeby wam ułatwić przyjęcie darów 
Ducha Świętego, chcę wam powiedzieć, że Duch Święty jest 
wam bardzo potrzebny, byście byli mądrzy, rozumni, mężni, 
pobożni, nie wstydzili się wiary, ale o Bogu rozmawiali, świad-
czyli o Chrystusie i byli pełni bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to jest 
taka delikatność, żeby Boga nie obrazić, żeby się Bogu podo-
bać, nie ludziom, ale przede wszystkim, by podobać się Bogu. 
Panu Bogu się ci podobają, którzy mają taką bojaźń Pańską, są 
delikatni, nastawieni, żeby Boga niczym nie obrazić. Będziemy 
się modlić, żebyście te dary przyjęli jak najlepiej. Amen.

Z łona świata do łona wieczności
Włochy, 30 maja 2017 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. Zofię Jaremko, Mamę ks. Michała, proboszcza 
w Ostroszowicach, dekanat Bielawa 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani wszystkich sprawowanych urzędów 
i otrzymanych godności na czele z tutejszym księdze 
proboszczem oraz księdzem Michałem, synem śp. Zofii,
Drogie siostry zakonne,
Wszyscy drodzy bracia i siostry.

Zmarły przed dziewięcioma laty w Lublinie, ojciec prof. 
Mieczysław Albert Krąpiec, wybitny filozof naszych cza-
sów, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 
1970-1983, także pod koniec życia felietonista Radia Maryja, 
w swojej antropologii napisał, że człowiek w swej integralnej 
egzystencji przechodzi przez trzy łona: łono matki, łono świata 
i łono wieczności. Przechodzenie z jednego łona do drugiego 
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bywa trudne i bolesne, ale zmierza ku pełniejszemu ludzkiemu 
bytowaniu. Dzisiaj, gdy żegnamy odchodzącą do wieczności 
śp. Zofię, popatrzmy, jak przez te łona przechodziła ona na 
łono wieczności.

1. Matka pierwszym domem dla człowieka

Pierwszym łonem, pierwszym mieszkaniem życia człowieka 
na ziemi jest łono matki. Przed kilkoma dniami obchodziliśmy 
Dzień Matki. Patrzyliśmy na nasze mamy z wdzięcznością, 
gdyż one są kolebką naszego życia, są naszymi pierwszymi 
wychowawczyniami i to one tu na ziemi słowu „kocham” 
nadają najpełniejszą treść. Matka jest pierwszym naturalnym 
miejscem życia, pierwszym domem człowieka tu na ziemi. 
Biblijnym przykładem tego pierwszego ziemskiego domu życia 
jest Maryja i św. Elżbieta w scenie nawiedzenia. Nawiedzenie 
św. Elżbiety przez Maryję było spotkaniem dwóch kobiet w sta-
nie błogosławionym, które były pierwszym domem dla św. Jana 
Chrzciciela i dla wcielonego Syna Bożego. Na ten pierwszy 
dom Syna Bożego zwróciła kiedyś uwagę jakaś kobieta, która 
z tłumu zawołała do Jezusa: „Błogosławione łono, które Cię 
nosiło...” (Łk11,27). Zauważmy, że ten pierwszy dom dla dziec-
ka jest obecnie tak bardzo zagrożony przez aborcję. W obronie 
bezpieczeństwa tego domu staje dzisiaj Kościół. W niektórych 
państwach przegrywa z władzą państwową, która kreuje pra-
wa pozwalające na aborcję, ulegając często presji środowisk 
biznesowych. Jest to wielka plama na obliczu współczesnej 
ludzkości, nad którą bolał tak bardzo św. Jan Paweł II, wzywając 
świat do budowania cywilizacji życia i do wypraszania Bożego 
Miłosierdzia dla grzeszników.

Żegnana dziś mama Zofia najpierw przebywała w łonie 
swojej mamy Anastazji. Miało to miejsce w Łanowicach, 
w powiecie Sambor w województwie lwowskim, gdzie w dniu 
29 września 1931 roku ujrzała światło dzienne jako drugie 
dziecko w rodzinie Anastazji i Jana. Po niej przyszło na świat 
jeszcze dwoje następnych dzieci. Śp. Zofia, po zawarciu w roku 
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1951 małżeństwa z Tadeuszem Jaremko stała się pierwszym 
mieszkaniem, pierwszym domem tu na ziemi, dla pięciorga 
dzieci, w tym dla syna Michała, który został księdzem. Popa-
trzmy na drogę życia śp. Zofii w tym ziemskim domu.

2. Świat domem dla śp. Zofii

Jak już wspomnieliśmy śp. Zofia Jaremko przyszła na świat 
w dniu 29 września 1931 roku w miejscowości Łanowice, 
powiat Sambor, województwo lwowskie. Była drugim z kolei 
dzieckiem Jana i Anastazji z czworga rodzeństwa. Sakrament 
Chrztu św. i I Komunię św. przyjęła w miejscowym kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Edukację w szkole podstawowej rozpoczęła w rodzinnych w Ła-
nowicach. Niestety wkrótce wybuchła druga wojna światowa, 
która przyniosła wiele cierpienia, strachu, niepokoju i biedy.

Dnia 20 października 1951 r., w wieku dwudziestu lat, Zofia 
zawarła sakramentalny związek małżeński z Tadeuszem Jarem-
ko w kościele parafialnym w Łanowicach. W roku 1953 przyszła 
na świat córka Maria, trzy lata późnej, w 1956 r. córka Teresa.

W ramach repatriacji w roku 1957 wraz z mężem, teścio-
wą i dwiema córkami przybyła na Ziemie Odzyskane. Dzięki 
staraniom brata teściowej Mikołaja osiedlili się na stałe we 
Włochach. Tu dopiero mogła dokończyć szkołę podstawową 
i podjąć pracę w miejscowej szkole podstawowej jako woźna. 
W niedługim czasie na świat przyszły następne dzieci: w 1958 r. 
Franciszek, w 1960 r. Michał, a w 1963 r. Danuta. Zofia zajęła 
się prowadzeniem domu i opieką nad pięciorgiem dzieci. Po-
nieważ dochody z pracy męża nie pozwalały na utrzymanie 
rodziny i kształcenie dzieci, wspólnie z mężem podjęli decyzję 
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aż do uzyskana wieku 
uprawniającego do przejścia na rentę rolniczą.

Tradycje religijne, które wyniosła z rodzinnego domu, 
wspólnie z mężem przekazywali dzieciom od najmłodszych 
lat. Dorosłe dzieci zawarły sakramentalne związki małżeńskie, 
w których trwają do dziś, natomiast syn Michał został księ-
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dzem. Można powiedzieć, że śp. Zofia wraz z swoim mężem 
Tadeuszem stworzyli katolicki, patriotyczny dom rodzinny dla 
swoich dzieci, gdzie się modlono, gdzie przestrzegano Bożych 
przykazań i zachowywano zwyczaje religijne i patriotyczne. 
Śp. Zofia czynnie uczestniczyła w życiu parafialnym, należała 
do żeńskiej Róży Żywego Różańca. Zofia doczekała się sied-
miorga wnucząt i dwojga prawnucząt.

W 2008 r. zmarł jej mąż Tadeusz. Potem pojawił się krzyż 
choroby. W ostatnich latach zmagała się z chorobą – demencją. 
Była pod stałą opieką rodziny. W marcu bieżącego roku trafiła 
do szpitala, gdzie przebywała przez dwa miesiące. Z powodu 
konieczności stałego przebywania w łóżku i braku możliwości 
samodzielnego poruszania się, choroba szybko postępowała. 
W Dzień Matki 26 maja 2017 r. Zofia Jaremko zaopatrzona 
sakramentami świętymi zakończyła swoje życie doczesne.

3. Niebo ostatecznym domem człowieka

Drodzy bracia i siostry! Wiemy, że dom ziemski, w którym 
budujemy miejsce naszego doczesnego życia, nie jest ostatecz-
nym miejscem bytowania człowieka. Bóg w dziejach zbawienia 
bardzo często przypominał ludziom o niebie, o wieczności. Tę 
wizję nieba, jako wieczystej wspólnoty Boga z człowiekiem, 
rozwinął w swoim nauczaniu Jezus Chrystus. Będąc na ziemi, 
wiele mówił o Królestwie Bożym, tym urzeczywistniającym się 
w wymiarach tego świata na ziemi, w doczesności, ale także 
tym, które trwać będzie na zawsze, w wieczności. To wieczne 
królestwo, zwane niebem, Jezus pewnego razu nazwał domem 
Ojca: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak 
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 
Ja jestem” (J 14,2-3).

Wymowny tekst na temat nieba jako domu znajdujemy także 
u św. Pawła Apostoła. W Drugim Liście do Koryntian apostoł 
m in. napisał: „Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz 
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przybytek doczesnego zamieszkania, będzie mieli mieszkanie 
u Boga, dom nie ręką ludzką uczyniony, lecz wiecznie trwały 
w niebie” (2 Kor 5,1).

Dom niebieski będzie stabilnym, nieprzemijającym domem 
naszego wiecznego przebywania, domem naszego stałego 
zameldowania, domem, który posiada wszystkie pozytywne 
przymioty domu rodzinnego i to w nieskończonym pomnożeniu.

Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Panu Bogu za dobro, 
które przekazał ludziom poprzez śp. Zofię, za jej przykład 
ewangelicznego życia, jako żony, matki i babci. Do naszego 
dziękczynienia dołączmy pokorną prośbę, by Jezus Chrystus, 
nasz Zbawiciel, wybielił w swojej zbawczej Krwi wszystkie 
cienie jej życia, przybrał ją podczas tej Eucharystii w szaty 
zbawienia i zaprowadził ją na niebieskie komnaty do grona 
świętych niewiast.

Zakończenie – słowo pożegnania

Drodzy bracia i siostry, mama każdego księdza staje się 
przybraną mamą wszystkich kapłanów. Mama zawsze umiera za 
wcześnie i gdy odchodzi, przestajemy się czuć dziećmi. Droga 
mamo, w tej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za Ciebie, 
dziękujemy za dobro, które Bóg przekazał przez Ciebie twoim 
dzieciom, wnukom i innym ludziom. Dziękujemy także tobie 
za to, kim byłaś dla męża, dla dzieci i dla wszystkich, których 
w życiu spotkałaś. Dziękujemy za twoją wiarę i miłość do 
Pana Boga, do Kościoła i do człowieka. Żyłaś tu, na ziemi dla 
Pana Boga, dla Kościoła Chrystusowego i dla otaczających cię 
ludzi. Niech cię napawa szczęściem oglądanie Jego Oblicza 
w niebie. Niech Chrystus Pan podczas tej Eucharystii oczyści 
cię z wszelkich grzechów, a Maryja Jego i nasza Matka, którą 
tu, na ziemi tak bardzo kochałaś, niech cię przytuli do swojego 
Niepokalanego Serca. Spoczywaj w pokoju i szczęściu wiecz-
nym, droga Mamo. Amen.
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Kierować się duchem, a nie ciałem
Śmiałowice, 30 maja 2017 r.

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

1. Bierzmowanie sakramentem wprowadzającym 
w dojrzałość wiary

Przeżywamy już ostatni tydzień Okresu Wielkanocnego. 
W najbliższą niedzielę będzie uroczystość zesłania Ducha 
Świętego, czyli minie od Wielkiej Nocy 50 dni. Także przeży-
wamy przedostatni dzień miesiąca maja, w którym tak wiele 
piękna doświadczyliśmy i w przyrodzie, i w Kościele. Były 
pierwsze Komunie Święte, najważniejsze wydarzenie religijne 
w życiu dzieci w szkole podstawowej, w wielu parafiach były 
bierzmowania, to sakrament najważniejszy w życiu religijnym 
naszej młodzieży, ale także mieliśmy święcenia kapłańskie, 
pięciu diakonów zostało kapłanami. Dzisiaj kolej na was, na 
młodzież urodzoną i wychowaną przez waszych rodziców. 
Najpierw rodzice przynieśli was do chrztu, potem nauczyli 
pacierza, do Kościoła przyprowadzali, wysyłali na lekcje reli-
gii i z pewnością prowadzili z wami różne rozmowy religijne. 
I oto dzisiaj nastał dla was ten dzień przyjęcia pieczęci Ducha 
Świętego w waszych sercach.

Sakrament bierzmowania przyjmujemy tylko raz w życiu. 
Do Komunii Świętej możemy przystępować codzienne, do 
spowiedzi przystępujemy co pewien czas, natomiast sakrament 
bierzmowania przyjmujemy tylko jeden raz. To jest podjęcie 
takiego mandatu, żeby być świadkiem Jezusa Zmartwychwsta-
łego, żeby się nie wstydzić wiary, żeby wiarę wyznawać, w razie 
potrzeby jej bronić i pogłębiać ją przez lekturę Pisma Święte-
go, przez modlitwę i żeby prezentować się na co dzień jako 
człowiek wierzący. Wiara nie jest dodatkiem do naszego życia 
osobistego, społecznego, tylko jest czymś istotnym. Dlatego nie 
można zaakceptować poglądu, że wiarę można tylko prywatnie 
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wyznawać, modlić się w zaciszu domowym, że wiarę trzeba 
zostawiać przed drzwiami urzędów, instytucji. To wmawiano 
ludziom na Zachodzie i dlatego Zachód spoganiał. Mówiono 
tam ludziom, że wiara to coś prywatnego, a my w Polsce bro-
nimy obecności świętych znaków w życiu publicznym, krzyża, 
dyskusji, rozmów, żeby Bóg był wszędzie obecny. Papież Be-
nedykt często powtarzał zdanie: gdzie jest Bóg, tam jest przy-
szłość. Dlatego wy dzisiaj stajecie się uczniami Jezusa, którzy 
w sposób świadomy podejmą zadanie świadczenia o Nim, że 
jest Zbawcą świata i podejmą zadanie wyznawania swojej wiary 
wobec drugich, zadanie apostołowania. Jezus chce, byśmy byli 
Jego misjonarzami. Macie kolegów, trzeba spróbować podjąć 
dialog z nimi, bo może mają poglądy ateistyczne, uważają, że 
wiara to ciemnota, że Jezus nie istniał.

Dzisiaj w Polsce i Europie jest wielka nagonka na wiarę 
i na wierzących, na kapłanów. I wy w taki świat idziecie. Nam 
Zachód nie podaruje tego, że jesteśmy wierzący, że jesteśmy 
narodem katolickim. To co się dzieje, to jest próba usunięcia 
wiary z naszego kraju. Chcą nas okraść z tradycji religijnej, 
która jest za nami, z której wyrośliśmy. Dlatego bierzmujemy 
młodych ludzi, żeby ich umacniać, żeby Jezus nie został za-
pomniany w dzisiejszym świecie. On ma nas, żebyśmy o Nim 
mówili, żebyśmy mówili, że jest Zbawicielem świata, że nam 
grzechy odpuszcza, że tylko Bóg może grzechy odpuścić. Bóg 
okazuje miłosierdzie, daje odpuszczenie grzechów. Więc Jezus 
na was liczy, żebyście byli świadkami w dzisiejszym świecie. 
Nawiążmy jeszcze do dzisiejszych czytań mszalnych.

2. Zesłanie Ducha Świętego momentem zwrotnym 
w życiu apostołów

W I czytaniu zostało przypomniane pierwsze Zesłanie Ducha 
Świętego, które miało miejsce dnia 50. po zmartwychwstaniu. 
Duch Święty pokazał się w postaci ognistych języków i był 
słyszany jako szum wichru. To były znaki widzialne i słyszalne, 
przez które Duch Święty zstąpił na apostołów. Zwróćcie uwagę, 
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jaki wielki zwrot nastąpił w życiu wewnętrznym apostołów. 
Dotąd wystraszeni, niepewni, spowici różnymi wątpliwościa-
mi, nagle stali się odważni. Zrozumieli, co Jezus mówił. To 
co Jezus czynił, stało się dla nich bardziej klarowne, nabrali 
duchowej energii, żeby iść i głosić, że ten Mesjasz, który był 
zapowiadany, już przyszedł i to w osobie Jezusa z Nazaretu, 
a odkupienie świata się dokonało, że grzechy zostały odpusz-
czone przez śmierć Jezusa na krzyżu. W I czytaniu, słyszeliśmy 
fragment kazania św. Piotra. Piotr powiedział: „żeście rękami 
przybili Jezusa do krzyża, ale On zmartwychwstał, pokazał się 
nam, myśmy z Nim jedli i pili po zmartwychwstaniu i zesłał 
nam dzisiaj Ducha Świętego, jak to widzicie i słyszycie”. Tak 
potrafił mówić Piotr, ten, który wcześniej się zaparł Jezusa. 
Nowy człowiek. Skąd się wziął ten nowy człowiek? Duch 
Święty zstąpił i go przemienił. Dzisiaj Duch Święty na was 
zstępuje, żeby was przemienić w lepsze dzieci, lepsze wnu-
ki, lepszych kolegów, lepszych uczniów. Jesteśmy w szkole 
Jezusa, w  której  dzisiaj  dostępujemy wzmocnienia Duchem 
Świętym.

Słyszeliśmy w II czytaniu św. Pawła, który mówił, żeby 
nie iść za pożądliwościami ciała, tylko za tym, czego pożąda 
duch. To był fragment listu św. Pawła Apostoła do Galatów. Św. 
Paweł wymienił owoce duchowe, jakie powinniśmy mieć pod 
wpływem Ducha Świętego. Owocem ducha jest miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie – same piękne przymioty, najpiękniejsze kwiaty, 
które zdobią ludzkie serca. Wszyscy chcemy takich ludzi mieć, 
którzy są miłujący, radośni, wprowadzają pokój, nie straszą, są 
cierpliwi, uprzejmi, dobrzy, wierni, łagodni, opanowani. To są 
owoce Ducha Świętego, jeśli się na Ducha Świętego otwieramy. 
Apostoł powiada: „postępujcie według ducha, a nie spełniajcie 
pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, 
a duch do czego innego niż ciało”. To jest odwołanie się do 
doświadczenia naszego. Wiecie, jak czasem trudno jest siebie 
zwyciężyć, jak cię ktoś namawia do spróbowania alkoholu, pa-
pierosów, narkotyków. Tu ważą się twoje losy, czy się zgodzisz 
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czy nie, czy pójdziesz za pożądliwością cielesną, czy powiesz, 
że to nie dla ciebie. Chcemy byś uprzejmi, żeby nas ludzie po-
dziwiali za naszą elegancką postawę, a z drugiej strony czasem 
ulegamy pokusom i czasem nie mamy siły powiedzieć: „nie, 
to nie dla mnie”. I tu się okazuje, kim jesteśmy, czy potrafimy 
sobą kierować, nad sobą panować, o sobie stanowić, czy nie, czy 
rządzi nami zmysłowość, pożądliwość oczu, nałogi. Człowiek 
ma ducha, który powinien kierować ciałem, a nie odwrotnie. 
Widzimy, jak u wielu ludzi ciało kieruje duchem. Ci ludzie są 
w niewoli i potrzebują wyzwolenia. A wyzwolenie jest niemoż-
liwe bez Bożej pomocy.

3. Oddawanie Bogu chwały przez pełnienie Jego woli

Zamykamy nasze rozważanie wspomnieniem Ewangelii 
świętej. Jezus wypowiedział modlitwę w Wieczerniku w Wielki 
Czwartek przed swoją męką. Zwrócę uwagę na jedno zdanie. 
Jezus mówi do Ojca: „Ojcze, otoczyłem Cię chwałą dlatego, że 
wypełniłem Twoje dzieło, które mi dałeś do wykonania”. Tak 
samo jest z nami, my też możemy powiedzieć, że przez to da-
jemy Bogu chwałę, zachowując Jego przykazania, wypełniając 
Jego wolę, wyniszczając w sobie egoizm, pychę, zarozumiałość, 
krnąbrność, nieposłuszeństwo, skłonność do kłamstwa. Jeśli to 
wyniszczamy w sobie i podejmujemy wypełnianie woli Bożej, 
to oddajemy Bogu chwałę. Wszystko ma być na chwałę Boga. 
Św. Ignacy Loyola, który założył zakon jezuitów, takie hasło 
wysunął, że „wszystko na większą chwałę Bożą”. To jest na-
wiązanie do św. Pawła – „czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. Dlatego 
zapamiętajmy, że Bogu oddajemy najpełniej chwałę, gdy wy-
pełniamy Jego wolę, to co powiedział w X przykazaniach, co 
powiedział przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Dlatego 
tak ważne jest, byśmy wolę Bożą poznawali, żebyśmy się za-
poznawali z Ewangelią ciągle na nowo, z Bożymi wskazaniami 
i żebyśmy to potem wypełniali. To jest droga do wielkości 
i zarazem droga oddawania Bogu chwały.
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Modlimy się, droga młodzieży, o to, żeby dary Ducha 
Świętego, które przyjmiecie, was przeobraziły w młodzież mą-
drzejszą, lepszą, gotową do wiernego wypełniania woli Bożej 
i przez to oddawania Bogu chwały. Amen.

Maryjna troska o los doczesny 
i wieczny Jej dzieci
Kudowa-Zdrój, 31 maja 2017 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego

1. Ewangeliczne nawiedzenie św. Elżbiety przez 
Maryję i znaczenie Jej Magnificat

W homilii dzisiejszej wypada nam mówić o Maryi. Jest 
święto maryjne, mamy figurę Matki Bożej Fatimskiej, ułożymy 
homilię w kształt tryptyku. Najpierw powiemy o nawiedzeniu 
Najświętszej Marii Panny u krewnej Elżbiety, potem powiemy 
o nawiedzeniu świata przez Matkę Bożą w Fatimie i w trzecim 
odcinku Matka Boża nawiedza Kudowę, a dzisiaj tę parafię, 
w której jesteśmy.

Najpierw to ewangeliczne Nawiedzenie Maryi. Zwróćmy 
uwagę na kilka szczegółów tej relacji łukaszowej o Nawiedze-
niu. Nawiedzenie miało miejsce tuż po Zwiastowaniu, dlatego 
je obchodzimy w roku liturgicznym między Zwiastowaniem, 
które przypada 25 marca, a Narodzeniem św. Jana Chrzciciela, 
które czcimy 24 czerwca. To pójście do Elżbiety dokonało się 
z natchnienia Bożego. W modlitwie dzisiejszej były słowa: 
„Boże, z którego natchnienia Maryja udała się do Elżbiety”. 
Także Maryja została natchniona przez Ducha Świętego, żeby 
udać się do Elżbiety z posługą, bo dowiedziała się w czasie 
Zwiastowania, że Elżbieta w starości poczęła syna. Niewiastę tę 
uważano za niepłodną, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. 
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Maryja poszła, żeby służyć, żeby podzielić się tym, co sama 
usłyszała od Archanioła. Zwróćmy uwagę, że to pójście Maryi 
Ewangelista określił: „poszła z pośpiechem”. To jest bardzo 
ważne określenie sposobu wyjścia – „poszła z pośpiechem”. 
Znajdziemy w Ewangelii jeszcze takie sformułowanie przy 
pasterzach betlejemskich, że pospiesznie udali się na wieść 
otrzymaną od anioła do Betlejem, by powitać Jezusa. To słowo 
jest także użyte przy Zacheuszu, kiedy Jezus powiedział: „zejdź 
z drzewa, bo dzisiaj chcę być w twoim domu”. Zacheusz zszedł 
z pośpiechem i udał się do domu, by Jezusa przyjąć. Mamy 
jeszcze wiele takich innych sytuacji, w których to słowo jest 
zastosowane.

Dla nas to jest ważna wskazówka, że to co dobre, trzeba 
wykonywać z pośpiechem a więc z radością, ochotnie i natych-
miast. Znamy powiedzenie ks. Jana Twardowskiego: „spieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Nie wolno się spóźniać 
z czynieniem dobra, dobro trzeba czynić natychmiast, dzisiaj, 
zaraz. Tak uczyniła Maryja, udając się z pośpiechem do krewnej 
Elżbiety. Gdy Maryja stanęła już w domu Zachariasza i Elżbiety, 
a przypomnijmy, że była to długa droga, Jej obecność stała się 
wielkim błogosławieństwem dla Elżbiety, bo została napełniona 
Duchem Świętym. To wskazuje, że Maryja nigdy do ludzi nie 
przychodzi z pustymi rękami, że przychodzi z Jezusem, który 
niesie nam światło i moc Ducha Świętego. I tak się stało w domu 
Zachariasza i Elżbiety. Elżbieta została napełniona Duchem 
Świętym. Dlatego wypowiedziała taką pochwałę pod adresem 
Maryi: „błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane ci od Pana”.

Dalej wsłuchujemy się w modlitwę uwielbienia zwaną 
„Magnificat”. To jest przepiękna modlitwa przebogata w treść. 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbaw-
cy moim.” Maryja wielbi Boga i raduje się w Bogu. Jakie to 
ważne dla nas, byśmy się Bogiem cieszyli, Boga się nie bali. 
Czy mówiłeś kiedyś słowa: „Panie Boże, jak to dobrze, że mnie 
stworzyłeś, jak to dobrze, że mnie pokochałeś, cieszę się tym 
i wysławiam Cię”. Taka była postawa Maryi – „raduje się duch 
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mój w Bogu Zbawcy moim”. My się za mało cieszymy Panem 
Bogiem, że On jest, że nas kocha, że nas stworzył. W dalszych 
słowach modlitwy Maryja mówiła: „bo wielkie rzeczy mi 
uczynił Ten, który jest możny i święte jest Jego Imię”. Maryja 
miała świadomość łask doznanych od Boga. Czy my potrafimy 
dojrzeć to, co nam Bóg czyni, że to jest naprawdę wielkie, co 
czyni nam Ten, który jest możny i święte jest imię Jego. Zdajmy 
sobie sprawę z tego, co otrzymujemy od Boga, Maryja nas tego 
uczy. Jeszcze jeden szczegół: „bo wejrzał na uniżenie służebnicy 
swojej, strącił pysznych z tronu, a wywyższył pokornych”. Bóg 
kocha ludzi pokornych. Być pokornym, to znaczy znać prawdę 
o sobie, że jestem stworzeniem, a Bóg jest moim Stwórcą, że 
jestem Jego dzieckiem, że jestem powołany, żeby być z Bogiem 
w wieczności. Bóg nie chce zostać sam w wieczności, chce być 
z nami, dlatego z ziemi mamy przejść za Jezusem do nieba. Nie-
dawno obchodziliśmy tajemnicę Wniebowstąpienia. Jezus po 
nas przyjdzie i Maryja będzie z nim. To może tyle na temat tych 
pierwszych nawiedzin, tych ewangelicznych. Zapamiętajmy, 
nie ociągajmy się z czynieniem dobra, nie potem, nie jutro, ale 
natychmiast trzeba ludziom pomagać, trzeba pomoc okazywać.

2. Maryjne objawienia w Fatimie i ich aktualność

Przechodzimy do wieku XX. Jest 1917 r. Matka Boża już 
przynajmniej trzy razy dała znać o sobie, że Jej bardzo zależy 
na ludzkości, która zapomina o Bogu, która nie wykonuje Jej 
zlecenia z Kany Galilejskiej: „zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. Dlatego najpierw przyszła w 1531 r. w Meksyku 
do Juana Diego, nowo ochrzczonego chrześcijanina. Dzięki 
temu spotkaniu z Maryją tak szybko nastąpiła chrystianizacja 
odkrytej przez Kolumba Ameryki. 19 września 1846 r. Matka 
Boża ukazała się w La Salette Melanii i Maksymowi. W 1858 r. 
Maryja objawiła się w Lourdes Bernadetcie Soubirous. Ma-
ryja potwierdziła dogmat ogłoszony 4 lata wcześniej, że jest 
Niepokalanym Poczęciem, przyszła bez grzechu na świat i nie 
popełniła żadnego grzechu osobistego. Najpiękniejsza Córa 
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naszej ziemi, Maryja Niepokalana, jak Jej nie kochać, skoro 
taka jest piękna, święta i miłująca.

Wiek XX, Fatima, trzeci rok trwa I wojna światowa, my-
ślano, że wojna rozwiąże konflikt między stronami, ale nic 
z tego, zginęło tylko wielu ludzi, nie było zwycięzców ani 
zwyciężonych. A potem rewolucja październikowa. I w takim 
czasie Maryja przychodzi. „Nawracajcie się, świat się powinien 
nawrócić do mojego Syna, bo zginie, trzeba świat naprawić 
przez pokutę i zachowanie przykazań, trzeba świat naprawić 
przez modlitwę, odmawiajcie różaniec.” We wszystkich zja-
wieniach dzieci fatimskie widziały Maryję z różańcem w ręku 
i słyszały słowa: „odmawiajcie różaniec, by się wojna skoń-
czyła, by nastał pokój, by się Rosja nawróciła”. Łucja, która 
była analfabetką, nie wiedziała co to jest Rosja, myślała, że to 
osoba, jakaś kobieta. Papieże się nie kwapili z uznaniem orędzia 
fatimskiego, bo nie chcieli, by miało ono wymiar polityczny, 
bo było tam wezwanie do nawrócenia Rosji, chcieli uczynić 
to delikatnie. To spełnianie życzeń Matki Najświętszej miało 
bardzo pozytywne skutki dla ludzi. Nasz naród, który został 
oddany w 1946 r. w ręce Maryi, przetrwał komunizm, nie uległ 
ateizowaniu jak sąsiednie Czechy.

Dzisiaj próbuje się Polskę odrzeć z religijności, dąży się 
do ateizacji Europy. Dlatego po 100 latach ciągle powracamy 
do orędzia fatimskiego, bo jest ciągle aktualne. Świat dzisiaj 
można naprawić przez przyjęcie orędzia fatimskiego, przez 
wzięcie do ręki różańca, przez pokutę, przez nawrócenie. To 
jest najpewniejsza droga. Przeżywamy dramat uchodźców czy 
imigrantów. Kardynał z Bliskiego Wschodu, który zna tam 
sytuację, powiedział, że muzułmanie są przekonani, że Europę 
zdobędą dla islamu. Po pierwsze, w Europie jest katastrofa de-
mograficzna, po drugie chrześcijaństwo jest słabe. Na Zachodzie 
zaczęto wmawiać ludziom, że wiara to jest sprawa prywatna, 
że nie wolno publicznie się modlić, dlatego zaczęto usuwać 
krzyże z przestrzeni publicznej, że w polityce, w kulturze, 
w nauce nie powinno być niczego z religii. A my mówimy, że 
wszystkie działy kultury, nauka, sztuka, etyka, polityka, gospo-
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darka, winny stać na wartościach religijnych, ewangelicznych, 
bo inaczej nic z tego nie będzie. Św. Jan Paweł II powtarzał, że 
Europa może się ostać jako ojczyzna ojczyzn tylko oparta na 
wartościach religijnych, narodowych i kulturowych. Wartości 
gospodarcze, finansowe są za słabe, żeby być fundamentem 
stabilnym. Rozważamy to, żeby sobie uświadomić, jak ważny 
jest powrót do Boga, do dekalogu, do orędzia Chrystusowego. 
Dzisiaj jest potrzebne nawrócenie, pokuta i wzmocniona mo-
dlitwa różańcowa.

3. Matka Boża nawiedza Kudowę-Zdrój

Ostatnia część rozważania – „Matka Boża nawiedza Ku-
dowę”. Miejmy nadzieję, że nawiedziny Matki Bożej, które 
są też z natchnienia Bożego, zachęcą nas do opamiętania. Jak 
widzimy, nasz kontynent europejski jest w wielkim zagrożeniu, 
popatrzmy też na nasze otoczenie, czy wszystko jest w porząd-
ku, czy są zachowane wskazania, które św. Paweł w Liście do 
Rzymian nam przypomniał: „miłość niech będzie bez obłudy, 
miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem, w miłości bra-
terskiej nawzajem bądźcie życzliwi, w okazywaniu czci jedno 
drugich wyprzedzajcie”. Czy tak jest? Weselcie się nadzieją, 
w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali, przestrze-
gajcie gościnności. Czy tak naprawdę jest? Weselcie się z tymi, 
którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, nie gońcie 
za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. To jest 
zbawienie, to jest orędzie Jezusa, to jest orędzie Matki Bożej 
Fatimskiej. Mamy coś do zrobienia? Mamy. Mamy się z cze-
go nawrócić? Wszyscy mamy się z czego nawrócić. Dlatego 
trwajmy przed Maryją, to jest nasza chwila, to są nasze dni, to 
jest nasza godzina spotkania z Matką. Ona przychodzi do nas, 
patrzy w twoje serce i chce ci powiedzieć, że cię kocha, że jest 
twoją Matką. Chce ci oznajmić, że chce ci pomóc, żeby nie 
przegrać życia, żeby ten odcinek życia, który jeszcze został do 
przejścia, wypadł lepiej niż ten, który jest za nami. Dajmy się 
Matce Bożej pokochać, nie wzbraniajmy się. Amen.



Homilie czerwcowe
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Świętość wyrażona w miłości Boga 
i człowieka

Trzebieszowice, 1 czerwca 2017 r.
Msza św. w Dzień Dziecka 

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

1. Dzieci fatimskie zatroskane o zbawienie własne 
i innych

Oto przed chwilą została odczytana Ewangelia o śmierci 
Pana Jezusa. W Ewangelii było przypomniane, że Jezus wisiał 
na krzyżu i gdy zobaczył swoją Matkę Maryję, powiedział do 
Niej: „Niewiasto, oto syn Twój” – wskazując na Jana, jednego 
z dwunastu apostołów. Do Jana powiedział: „oto Matka twoja”. 
Zatem Maryja stała się Matką nie tylko Jana Apostoła, ale Mat-
ką nas wszystkich. Mamy zatem wspólną mamę, która ma na 
imię Maryja. Każde dziecko ma swoją mamę, która je urodziła. 
Nikt sam mamy sobie nie wybrał, to Bóg dał nam mamusię. 
Też miałem mamę, która już umarła, ale jak odchodzą nasze 
mamy ziemskie, to zostaje nam mama wspólna, Matka Jezusa, 
która stała się naszą Matką.

W ostatnim miesiącu wspominaliśmy, że ta Matka Boża 
objawiła się w Fatimie. 13 maja 1917 r. po raz pierwszy obja-
wiła się pastuszkom z Fatimy – 10-letniej Łucji, 7-letniej Hia-
cyncie i 9-letniemu Franciszkowi. Zauważcie, że Matka Boża 
nie chciała rozmawiać z politykami, z filozofami, księżmi, nie 
wybrała dorosłych, tylko chciała rozmawiać z dziećmi. Jest to 
wymowne, że Matka Boża chciała przekazać swoje orędzie 
dzieciom, a przez dzieci całej ludzkości. W maju minęło 100 lat 
od pierwszego objawienia się w Fatimie. O czym Matka Boża 
mówiła dzieciom? Na pytanie odważnej Łucji: „kim jest i skąd 
przychodzi?” Odpowiedziała, że przychodzi z nieba, czyli po-
twierdziła, że jest niebo, a powie kim jest dopiero przy ostatnim 
spotkaniu. Prosiła, żeby dzieci przychodziły każdego 13 dnia 
miesiąca na spotkanie z Nią. Zaczęło się to w maju i trwało aż 
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do października. Matka Boża sześciokrotnie zjawiła się trojgu 
pastuszkom. Łucja, gdy usłyszała, że Matka Boża przyszła 
z nieba, to zapytała: „czy ja będę w niebie?” Potem zapytała, 
czy Hiacynta będzie w niebie. Matka Boża potwierdziła, że 
pójdą do nieba. Dziewczynka zapytała też o Franciszka, czy 
pójdzie do nieba. Maryja powiedziała, że pójdzie do nieba, ale 
będzie musiał odmówić jeszcze wiele różańców, czyli Matka 
Boża pokazała, że droga do nieba prowadzi przez odmawianie 
różańca. Potem było pytanie, czy dzieci są gotowe przyjąć 
cierpienie. Dzieci odpowiedziały, że są gotowe. I rzeczywi-
ście niedługo po objawieniach rodzeństwo Franciszek i Hia-
cynta zachorowali i zmarli. I poszli do nieba. A skąd o tym 
wiemy, że poszli do nieba? Papież Franciszek w tym roku 
w maju był w Fatimie, by uczcić setną rocznicę pierwszego 
objawienia Matki Bożej. Podczas Mszy Świętej dokonała się 
 kanonizacja.  Ojciec  Święty ogłosił, że Hiacynta i Franciszek 
są świętymi.

2. Świętość zadaniem dla wszystkich

Kochane dzieci, drodzy rodzice, my wszyscy jesteśmy 
wezwani do świętości. Dzieci fatimskie, mając kilka lat, już 
zdobyły świętość. Świętość jest przeznaczona dla wszystkich. 
Jest taka piosenka: „taki mały, taki duży, taki gruby, taki chudy 
może świętym być”. Tak więc świętość jest dla wszystkich. 
A co trzeba robić, żeby stawać się świętym? Trzeba chodzić 
do Kościoła, modlić się, być grzecznym, czytać Pismo Święte, 
być uczciwym, pomagać w obowiązkach domowych, spełniać 
dobre uczynki, być uważnym w szkole. Dzieci dobrze tutaj 
powiedziały, że przez modlitwę, przez spełnianie dobrych 
uczynków, przez zachowywanie Bożych przykazań my zdoby-
wamy świętość. Oczywiście my o własnych siłach nie jesteśmy 
w stanie stać się świętymi, wiemy, że świętość jest też darem 
Bożym, dlatego tak ważna jest modlitwa i prośba o to, żebyśmy 
się modlili, o to, żebyśmy byli dobrzy, żebyśmy nie kłamali, 
nie oszukiwali, nie kradli.
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Dzisiaj, w Dzień Dziecka, będziemy dziękować Bogu za to, 
że jesteśmy, że nas Bóg stworzył, że nas kocha. Będziemy się 
też modlić o to, żebyśmy byli świętymi na wzór pastuszków 
fatimskich, żebyśmy myśleli o niebie, byśmy pamiętali, że do 
nieba prowadzi droga modlitwy, droga dobrych uczynków, 
droga zachowywania Bożych przykazań. To jest ważne, że-
byśmy na ziemi zdobywali świętość. Każdy człowiek ma inne 
powołanie, ale o świętości stanowi miłowanie Boga i miłowanie 
drugiego człowieka. Amen.

Kapłani sługami sprawy jedności 
i modlitwy

Świdnica, 1 czerwca 2017 r.
Msza św. w I Czwartek miesiąca 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Modlitwa o dar jedności

Przeżywamy ostatni tydzień Okresu Wielkanocnego i w tym 
ostatnim tygodniu słuchamy Ewangelii, w których jest zawar-
ta modlitwa Jezusa, którą wypowiedział w Wielki Czwartek 
w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdy żegnał się z uczniami przed 
swoją męką. Zauważyliśmy, że w tej modlitwie Jezus prosił 
Ojca swojego o jedność między swoimi uczniami, apostołami, 
ale także o jedność wszystkich ludzi, którzy apostołów posłu-
chają i staną się uczniami Chrystusa, czyli Kościołem. Jezus 
chciał, żeby Jego uczniowie żyli w jedności. Tej jedności ciągle 
nam brakuje w Kościele, w narodzie, w rodzinach. Pomyślcie 
o swoich rodzinach, gdzie czasem rodzice się pokłócą, czy nie 
ma szacunku do dziadków. Jedność powinna być z Bogiem 
i także z drugimi ludźmi. Jeśli nie ma jedności, to ludzie się 
kłócą, biją, a czasem nawet zabijają. Wiemy, że trwają wojny 
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na świecie, zabija się chrześcijan na Bliskim Wschodzie, jest 
wojna w Afryce, na Ukrainie. Jezus nas zachęca, byśmy jedność 
budowali przez swoją dobroć, miłość, cierpliwość.

Kiedyś głosiłem rekolekcje dla dorosłych i dzieci. Na ostat-
niej Mszy św. dzieci miały podziękować ks. rekolekcjoniście. 
To podziękowanie polegało na tym, że każde dziecko przyniosło 
do kościoła różę i podchodzili do mnie i mi wręczali kwiat róży 
jako znak wdzięczności za przeprowadzone rekolekcje. Jedna 
dziewczynka zatrzymała się dłużej przy mnie, bo chciała mi 
coś powiedzieć. Nachyliłem się do niej, a ona mówi, niech się 
ksiądz modli za mojego tatusia, bo czasem wraca pijany z pracy 
i mamusi dokucza. Dziewczynka miała w oczach łzy. Żal mi się 
jej zrobiło i przez długi czas się modliłem za tę rodzinę, żeby 
była w niej jedność. Jezus sam się modlił o jedność i nas prosi 
o modlitwę i bycie apostołami jedności tam, gdzie żyjemy – 
w szkole, w domu, na podwórku. To pierwszy punkt homilii, 
teraz przechodzimy do drugiego punktu.

2. Chrystus wskazuje na dzieci jako odbiorców 
Królestwa Niebieskiego

Dzisiaj jest Dzień Dziecka, dlatego chcę wam przypomnieć, 
że Jezus dzieci najbardziej kocha. Będąc na ziemi w ludzkiej 
postaci wielokrotnie mówił: „pozwólcie dziatkom przyjść do 
Mnie”. Apostołowie uważali, że dzieci są mniej ważne, że waż-
niejsi są dorośli i gdy dzieci przychodziły, to ich nie dopuszczali 
do Jezusa. Kiedy to Jezus zobaczył, to od razu powiedział, 
„pozwólcie dziatkom przyjść do Mnie, bo do takich należy 
królestwo niebieskie”. Jezus się bardzo cieszy, jak do Niego 
przychodzicie w każdą niedzielę na Mszę Świętą.

Przy okazji Dnia Dziecka chcę wam także powiedzieć, że 
bardzo was kocha Matka Najświętsza. Każde dziecko ma swoją 
mamusię, ale mamy też wspólną mamę, która ma na imię Ma-
ryja. Jezus podzielił się swoją Mamą. A skąd wiemy, że Matka 
Boża kocha dzieci? Powiem wam tylko o jednym wydarzeniu, 
które wskazuje, że Maryja kocha dzieci. Przypomnijmy sobie 
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Fatimę, 100 lat temu Matka Boża objawiła się pastuszkom. 
Nie wybrała sobie do rozmowy ludzi dorosłych, ani przywód-
ców państw, ani nawet biskupów, papieża, chciała rozmawiać 
z dziećmi i przekazać dzieciom orędzie dla ludzkości. Były to 
dzieci w waszym wieku, Łucja miała 10 lat, Franciszek miał 
9 lat i najmłodsza Hiacynta miała 7 lat. Matka Boża z dziećmi 
się spotkała sześciokrotnie, o tym trzeba pamiętać. Trzeba też 
pamiętać, że otrzymaliście podczas I Komunii różaniec nie 
po to, żeby leżał w szufladzie, ale żeby się na nim modlić, 
przynajmniej jedną dziesiątkę. Matka Boża będzie się cieszyć, 
bo na każdym spotkaniu mówiła pastuszkom: „módlcie się na 
różańcu, żeby ustała wojna i na świecie zapanował pokój”. To 
jest pewna droga do pokoju na świecie, jeśli modlimy się na 
różańcu.

3. Prośba do Pana Żniwa o nowych pracowników

I trzeci, ostatni wątek – dzisiaj jest I Czwartek miesiąca i mo-
dlimy się za kapłanów. W sobotę tutaj na posadzce leżało pięciu 
diakonów w czasie litanii do wszystkich świętych, a myśmy 
się modlili, żeby byli dobrymi kapłanami. Zostali wyświęceni. 
Wiecie, że nawet syn Pani Premier Beato Szydło, takiej ważnej 
osoby, został wyświęcony. Takie się piękne rzeczy dzieją w na-
szym kraju. Drogie dzieci, w naszym seminarium zostały puste 
miejsca po tych diakonach, którzy stali się kapłanami. Teraz 
czekamy na następnych, którzy te miejsca zapełnią. Wy jesteście 
jeszcze za mali, żeby przyjść, ale możecie się modlić, żeby ktoś 
wybrał kapłaństwo, odkrył w sobie powołanie. Jezus kazał się 
modlić o nowe powołania: „proście Pana żniwa, aby wyprawił 
robotników na swoje żniwo”. Dlatego dzisiaj, w Dzień Dziecka 
modlimy się za was, żebyście wyrośli na dobrych ludzi i także 
modlimy się, by Jezus powołał maturzystów do seminariów 
duchownych w Polsce, także do naszego w Świdnicy. Amen.
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Dzięki Duchowi Świętemu możliwa 
służba bliźniemu
Świdnica, 2 czerwca 2017 r.

Msza św. z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Nieograniczona Boża miłość

Zaczęliśmy wczoraj nowy miesiąc, miesiąc czerwiec, 
w którym kończymy rok szkolny 2016/2017 i w którym także 
przejdziemy z okresu wiosennego do letniego. Miesiąc czer-
wiec, jak wiemy, jest poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa, 
a Serce Pana Jezusa nam przypomina o wielkiej miłości Boga 
do nas. Mówimy, że Bóg nas ukochał najbardziej przez serce 
swojego Syna, a Jezus Chrystus nam tyle dał dowodów, że nas 
miłuje. Największym dowodem było przyjęcie wyroku śmierci 
za nasze grzechy, oddanie życia, byśmy mogli żyć w przyjaźni 
i jedności z Bogiem na wieki. „Nie ma większej miłości nad 
tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” Jezus 
pierwszy wypełnił te słowa.

Dzisiaj jest I piątek miesiąca i tym bardziej sobie uświa-
damiamy to, że jesteśmy wszyscy umiłowani. Obojętnie kim 
jesteśmy, czy jesteśmy pełnosprawni, czy niepełnosprawni, 
czy jesteśmy młodzi, czy starsi – jesteśmy w każdym czasie 
kochani, od początku naszego życia do końca życia ziemskie-
go. Bóg powiedział przez proroka: „chociażby matka o tobie 
zapomniała, to Ja o tobie nie zapomnę”. Dlatego bardzo ważne 
jest, byśmy pamiętali o tej szczególnej, jedynej miłości do nas. 
Gdyby Bóg cię nie kochał, to by cię nie było. Jeżeli jesteśmy, 
istniejemy, obojętnie w jakiej kondycji zdrowotnej, umysłowej, 
fizycznej, zawsze nas Bóg kocha. Z naszej strony odpowiedzią 
na miłość Boga ma być miłość nasza, która wyraża się przede 
wszystkim w miłości do drugiego człowieka. Do Boga idziemy 
przez człowieka. Jezus utożsamia się z ludźmi cierpiącymi, 
chorymi, słabymi i dlatego my rozpoznajemy autentyczność 
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miłości do Boga po miłości do człowieka, czy mamy poprawną, 
autentyczną miłość do człowieka.

2. Jezusowe pytanie o miłość i nasza odpowiedź na nie

W dzisiejszej ewangelii Jezus postawił pytanie Piotrowi: 
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż inni?” 
Potem pytał aż trzykrotnie: „czy miłujesz mnie, czy kochasz 
mnie?” Bibliści mówią, że to była rehabilitacja św. Piotra, który 
się Pana zaparł trzykrotnie i Jezus przez te pytania chciał Piotra 
zrehabilitować. Mimo jego potknięcia, jakie miał w Wielki Pią-
tek, w czasie Męki Jezusa, został zrehabilitowany i uczyniony 
głową Kościoła. „Paś baranki moje, paś owce moje” – przez 
te słowa Jezus nadał prymat św. Piotrowi. Bracia i siostry, to 
pytanie, które Jezus skierował do Piotra jest także pytaniem do 
nas skierowanym. Jezus do każdego z nas to pytanie kieruje – 
„czy mnie miłujesz? Bo ja cię miłuję i to miłością nieogarnioną. 
Czy ty mnie miłujesz? Czy mogę na ciebie liczyć? Czy mnie 
nie zdradzisz? Czy jestem dla ciebie najważniejszy? Przecież 
za ciebie umarłem, przecież dla ciebie zostałem na świecie 
w Eucharystii. Czy ty mnie miłujesz?” Każdy z nas powinien 
się czuć adresatem tego pytania, które Jezus nam stawia nie 
jeden raz w życiu, ale codziennie, każdego dnia nas o to pyta: 
„czy mnie miłujesz?” Pamiętajmy o tym i wszystko czyńmy, 
żeby nasza odpowiedź była podobna do odpowiedzi św. Piotra, 
była prawdziwa, nieudawana.

Dlatego dzisiaj, gdy patrzymy na niepełnosprawnych, to 
pamiętajmy, że w nich trzeba widzieć Chrystusa, który oczekuje 
na naszą miłość. W każdym człowieku, którego spotykamy, 
trzeba widzieć Chrystusa, który oczekuje na miłość. „Czy 
mnie miłujesz?” Zapamiętajmy to z tego naszego dorocznego 
spotkania w katedrze, że to pytanie Jezusa jest ciągle aktualne 
i że Jezus kieruje je do wszystkich nas i oczekuje odpowiedzi. 
To pytanie stawiamy także sobie nawzajem, bo miłość daje 
sens naszemu życiu. Dlatego dziękujemy Jezusowi dzisiaj, że 
w Ewangelii nam przypomniał to pytanie, które także nam jest 
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stawiane. „Czy mnie miłujesz?” Z naszej strony winna być nie 
tylko dana słowna odpowiedź, że tak, ale całym życiem, naszą 
postawą winniśmy potwierdzać, że tak jest.

Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa Piotra: „Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham”. Jezus wszystko wie o nas, możemy coś ukry-
wać przed ludźmi, ale nie ukryjemy niczego przed Bogiem. 
Piotr powiedział: „Panie Ty wiesz, Ty wiesz wszystko”. Bóg 
wie wszystko o każdym z nas, dlatego z Bogiem trzeba zawsze 
być szczerym.

3. Dzielmy się radością

Jeszcze chciałbym się odnieść do tegorocznego hasła 
XIV diecezjalnego dnia osób niepełnosprawnych, ono brzmi: 
„dzielmy się radością”. Winniśmy się dzielić tym, co dobre, 
co prawdziwe. Winniśmy się też dzielić naszą wiarą, naszą 
miłością i naszą radością. To jest zawsze do podziału. Znamy 
powiedzenie, że radość dzielona staje się podwójną radością. 
Tak jak smutek, ból, gdy się nim dzielimy, to zmniejsza się 
o połowę. Dlatego nabierajmy ochoty do dzielenia się tym, co 
uważamy za bardzo ważne i cenne – miłością, radością, spo-
kojem, dobrocią. To jest wszystko do podziału. Nie trzymajmy 
tego kurczowo w sobie, tylko się dzielmy, pomagajmy sobie. 
To jest nasze zadanie. Jak to pięknie, gdy widzimy opiekunów 
troszczących się o niepełnosprawnych.

Wielokrotnie nawiedzałem szpitale, domy opieki dla dzie-
ci kalekich, młodzieży niepełnosprawnej i za każdym razem 
były to rekolekcje, piękna lekcja miłości i poświęcenia ze 
strony opiekunów. Dlatego dzisiaj mamy okazję podziękować 
wszystkim, którzy czuwają nad osobami niepełnosprawnymi. 
Tutaj przed Jezusem bardzo dziękujemy. To jest wasza miłość, 
to jest wasza odpowiedź dla Chrystusa – „Panie, Ty wiesz, że 
Cię miłuję, bo jak służę potrzebującym, to służę Tobie”. Ty 
powiedziałeś: „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich 
najmniejszych, mnieście uczynili”. Dlatego przyjmijcie po-
dziękowanie. Nabierzmy wszyscy takiej ochoty, by dzielić się 
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radością i poprawnie odpowiadać na pytanie Jezusa – „czy mnie 
kochasz”? Skąd czerpać siły? Od Ducha Świętego. Liczmy za-
wsze na Ducha Świętego, który nas umacnia nie tylko w czasie 
bierzmowania, nie tylko podczas Eucharystii, ale także na co 
dzień, jak się modlimy, jak prosimy: „Duchu Święty, przyjdź 
prosimy, Twojej łaski nam trzeba”. Gdy jesteśmy otwarci na 
Ducha Świętego i prosimy o moc do miłowania i dzielenia się 
radością, to wtedy nie żyjemy dla siebie, ale dla drugich.

Dlatego w dzisiejszej Eucharystii też poprośmy Ducha Świę-
tego, by nam dał dużo światła, dużo mocy duchowej, byśmy 
byli zdolni do miłowania, do dzielenia się radością, miłością, 
wszystkim tym co prawdziwe, dobre i piękne. Amen.

Działanie Ducha Świętego w życiu 
miłujących Boga

Boguszów-Gorce, 2 czerwca 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Trójcy Świętej

1. Obecna w historii moc Ducha Świętego

Przed chwilą kilkakrotnie powtórzyliśmy piękny refren za 
dziewczętami: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”. 
Przypomnę, że dokładnie 38 lat temu, gdy Karol Wojtyła stanął 
na polskiej ziemi jako papież Jan Paweł II, zakończył swoją 
homilię tą prośbą: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi i dodał: tej ziemi”. Wiemy, że chodziło o odnowę ludzkich 
serc, umysłów, przekonań. Z perspektywy wiemy, że ta prośba 
Ojca Świętego została przyjęta i wysłuchana, bo zmieniło się 
nie tylko oblicze naszej Ojczyzny, ale też ościennych krajów, 
które należały do bloku wschodniego. Polska komunistyczna 
się rozleciała się, bo stała na dwóch słabych filarach, na strachu 
i na kłamstwie. Komunizm się tym posługiwał i to musiało 
się zawalić. I to jest właśnie dzieło Ducha Świętego, które On 
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sprawił w ludzkich sercach. Narodziła się „Solidarność” i zawiał 
wiatr wolności w naszym kraju.

Przypominamy to, by sobie uświadomić, jak wielką moc 
ma Duch Święty, jak wiele może zmienić w naszych sercach, 
w naszym myśleniu, w naszym mówieniu i w naszym działaniu. 
Wiemy, jakie były widoczne skutki tego pierwszego zesłania 
Ducha Świętego, które miało miejsce dnia Pięćdziesiątego 
po zmartwychwstaniu. Wszyscy apostołowie stali się jakby 
nowymi uczniami Chrystusa, otrzymali nowe powołanie, by 
świadczyć o Jezusie, by mówić odważnie, by głosić Ewangelię 
mimo sprzeciwów. Ci, którzy Jezusa ukrzyżowali sądzili, że jak 
Go zabiją, to będzie spokój. Tak by było, gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał, nie byłoby chrześcijaństwa, świat by zupełnie 
inaczej wyglądał. Ale ponieważ Jezus nie zakończył dzieła na 
Krzyżu i w grobie, to dał początek Kościołowi. Kościół ten 
zaistniał, objawił się światu w dzień Pięćdziesiątnicy. Wtedy 
Duch Święty zstąpił na apostołów i oni nagle zrozumieli lepiej 
nauczanie Jezusa i otrzymali wewnętrzną determinację, żeby 
mówić o Jezusie.

2. Różnorodne owoce działania Ducha Świętego

Tak czynił św. Piotr, tak czynili apostołowie i tak czynił św. 
Paweł. Dzisiaj był czytany fragment jego Listu do Koryntian 
i kilkakrotnie się powtórzyły słowa, że „jest jeden Duch, są 
różne działy, są różne działania Ducha Świętego, a On jest 
jeden”. Rzeczywiście Duch Święty jest jeden, ale w każdym 
z nas działa nieco inaczej i daje nam inne uzdolnienia. Można 
porównać to do wody. Jest jeden żywioł wody, woda, którą 
potrzebujemy do życia, wszystko co żyje musi mieć wodę, 
i rośliny, i zwierzęta, i ludzie. Ta sama woda powoduje różne 
skutki w przyrodzie. Inne liście, inne owoce są na gruszach, 
jabłoniach, inne na drzewach leśnych, a to wszystko utworzone 
jest dzięki wodzie. Ta sama woda, a takie ma przeróżne owoce 
w przyrodzie. Dzięki tej wodzie jest taka różnorodność roślin, 
owoców. Podobnie Duch Święty jest jeden, a zobaczcie jak 
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inaczej działa w różnych ludziach. Innych darów potrzebują 
młodzi rodzice, innych kapłani, innych nauczyciele, innych po-
litycy. Może one są czasem podobne. Ludzi jest tak wiele, tacy 
są różni, o różnych charakterach, ozdobieni różnymi cnotami, 
przymiotami, jest wielka różnorodność w tych owocach, które 
sprawia jeden Duch Święty. Tak by można było skomentować 
I czytanie wyjęte z Listu do Koryntian, że jeden Duch, a owoce 
działania Ducha Świętego są różne w różnych osobach.

3. Znaczenie osobistej odpowiedzi wiary i miłości 
wobec Boga

Na dzisiejszą uroczystość bierzmowania przypadła też ładna 
Ewangelia. Przypomnijmy, opowiada o tym, co się działo po 
zmartwychwstaniu w Galilei, nad jeziorem Tyberiadzkim. Apo-
stołowie, którzy łowili ryby całą noc, nic nie złowili i wracali 
zasmuceni do brzegu. Zobaczyli, że ktoś tam stoi. Przybysz 
polecił im zapuścić sieci w drugą stronę. Gdy zapuścili tę, sieć 
to zagarnęli mnóstwo ryb. Po tym Jan rozpoznał Chrystusa, 
który zmartwychwstał. Siedli razem do śniadania i zaczęli 
rozmawiać. Jezus zadał Piotrowi trzy te same pytania, mówią 
niektórzy, że było to nawiązanie do potrójnego zaparcia się 
przez Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej 
aniżeli ci? Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham!” Jezus zapytał 
jeszcze dwa razy: „Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz? Paś 
owce moje, paś baranki moje”. To pytanie dzisiaj Jezus stawia 
szczególnie wam, dziewczęta i chłopcy: „czy mnie miłujesz?” 
Pyta każdego z was po imieniu – „czy mnie kochasz?” I co 
powiemy? Jest tu potrzebna odpowiedź. Może jesteśmy zdolni 
użyć słów Piotra i powiedzieć, że one się zgadzają z naszym 
przekonaniem: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy mnie 
miłujesz – to znaczy, czy mogę liczyć na Ciebie, czy będziesz 
się do mnie przyznawał, czy będę dla ciebie najważniejszy, czy 
będę Mistrzem twojego życia, z którym pójdziesz? Czy będę 
Kimś, kogo będziesz słuchał? Czy mogę na ciebie liczyć?” 
Jeśli chcecie życie pięknie przeżyć, dzisiaj zapragnąć, żeby 
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dary Ducha Świętego wydały piękne owoce to odpowiedzcie: 
„Panie Ty wiesz, że Cię kocham”. Czasem może jest trudno, 
ale chcę Cię kochać. To jest nasza odpowiedź na miłość Boga 
do nas. Gdyby nas Bóg nie kochał, to by nas nie było. Słowo 
„żyję”, jestem można tłumaczyć: „jestem kochany”.

Dzisiaj miałem Mszę św. i spotkanie z osobami niepełno-
sprawnymi i też im powiedziałem, jesteście umiłowani, mimo 
że jesteście niepełnosprawni. Chorzy, niepełnosprawni są po 
to, żeby się w nas miłość wyzwalała, żebyśmy nie byli ego-
istami. Podziwiam szczerze osoby, które opiekują się osobami 
chorymi i niepełnosprawnymi. Służba bliźnim to jest piękna 
miłość. Czy mnie miłujesz? Te słowa prawdziwie mówimy do 
Jezusa, jeżeli miłujemy drugich, bo On się ukrywa w drugich 
ludziach, biednych, niepełnosprawnych, również w naszych 
bliskich. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich, 
mnieście uczynili”.

Droga młodzieży, żebyście mieli takie nastawienie, żebyście 
mogli mówić Bogu, że go kochacie, że może na was liczyć 
i postaracie się Go nie zawieść, to trzeba mieć pomoc ze stro-
ny Ducha Świętego. Trzeba mieć Jego pomoc, żeby wytrwać 
w dobrym, by nie zejść z drogi prawdy, z drogi miłości, z drogi 
uczciwości. Pamiętajmy, ż trzeba się będzie rozliczyć z Bogiem 
z tego ziemskiego życia.

5. Pomnażanie darów Ducha Świętego przez dzielenie 
się nimi z innymi

Jeszcze jedna myśl. Darami Ducha Świętego, które będą 
was wspomagać i was utrzymywać na drogach prawdy, miłości, 
radości, służby, tymi darami trzeba się dzielić. Trzeba się dzielić 
wiarą, miłością, dobrocią z najbliższymi, z waszymi rówieśni-
kami, żeby oni też się otwarli na Ducha Świętego, by też byli 
dobrzy. A nie można do końca być dobrym i uczciwym bez 
Bożej pomocy. Jezus sam powiedział: „beze mnie nic uczynić 
nie możecie”. Zatem trzeba się dzielić przekonaniami, miłością, 
dobrocią z drugimi.
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Kto był w Ziemi Świętej na wiosnę to zauważył, jaka jest 
wielka różnica między Izraelem północnym a południowym, 
czyli między Galileą i Judeą. Galilea jest pełna zieleni, kwiatów 
bo tam jest woda. Jest tam jezioro Genezaret, wokół którego 
rozwija się piękna roślinność. A im dalej na południe, tym 
bardziej zmienia się krajobraz, zanika roślinność i stopniowo 
dochodzimy do Morza Martwego, gdzie jest największe zasole-
nie i nie ma tam życia. Z Jeziora Galilejskiego wypływa rzeka 
Jordan, która wpada do Morza Martwego. Możemy powiedzieć, 
że Jezioro Galilejskie przyjmuje wodę i oddaje wodę, a Morze 
Martwe nie oddaje wody, tam się woda zatrzymuje, łączy się 
z tą solą i nie ma tam życia. Można powiedzieć, że kto się dzieli 
darami to żyje, jest zielony tak jak Galilea, bo jezioro przyjmu-
je wodę i oddaje. My również, gdy przyjmujemy dary Ducha 
Świętego i się nimi dzielimy, to żyjemy, a jak przyjmiemy 
i schowamy te dary, to koniec, nie ma owocowania.

Módlmy się o to, byście odeszli stąd lepsi i mądrzejsi, aby-
ście te dary przyjęli i nimi kształtowali swoje życie i byśmy 
tymi darami umieli się dzielić z drugimi. Amen.

Wołanie Ducha Świętego przez 
wybranych ludzi
Trzebnica, 3 czerwca 2017 r.

Msza św. z udziałem sióstr zakonnych w roku 750-lecia kanonizacji 
św. Jadwigi Śląskiej 
Bazylika św. Jadwigi

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, drogie siostry! W homilii dzisiej-
szej rozważmy trzy watki: najpierw przesłanie Słowa Bożego, 
następnie przesłanie św. Jadwigi Śląskiej, w której sanktuarium 
jesteśmy oraz – z racji Pierwszej Soboty miesiąca – przesłanie 
Matki Bożej Fatimskiej.
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1. Przesłanie Apostołów: Pawła, Piotra i Jana

W dzisiejszych czytaniach mszalnych oprócz Jezusa Chry-
stusa pojawiają się trzej apostołowie; Apostoł Paweł w czytaniu 
pierwszym, zawierającym zakończenie Dziejów Apostolskich; 
apostoł Piotr i Jan w tekście dzisiejszej Ewangelii. Przypomnij-
my sobie ich sylwetki i odnieśmy je do naszego życia.

Św. Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji ok. 8 roku po Chry-
stusie w rodzinie żydowskiej, legitymującej się przynależnością 
do pokolenia Beniamina. Solidne wykształcenie otrzymał młody 
Szaweł w Jerozolimie u stóp Gamaliela, jednego z najwybitniej-
szych ówczesnych rabinów. Zdobył wiedzę nie tylko w zakre-
sie znajomości Biblii i historii Izraela, ale także w dziedzinie 
kultury hellenistycznej. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy 
się, że przez długi czas był bezwzględnym prześladowcą chrze-
ścijan. Sam o tym także wspomina w swoich Listach (Ga 1,13; 
Flp 3,6; 1 Tym 1,13). Jako prześladowca chrześcijan Szaweł był 
świadkiem męczeńskiej śmierci św. Szczepana. Około roku 36, 
pod Damaszkiem miał widzenie Chrystusa Zmartwychwstałego, 
który go powołał do głoszenia Ewangelii wśród pogan. Zgodnie 
z poleceniem, Szaweł przyjął chrzest i stał się gorliwym głosi-
cielem Chrystusa wśród pogan. Po krótkim pobycie na pustyni 
arabskiej rozpoczął głoszenie Ewangelii w Damaszku. Potem 
udał się do Jerozolimy i nawiązał kontakt z niektórymi aposto-
łami, a zwłaszcza z Piotrem. Następnie wyruszył do rodzinnego 
Tarsu i do Antiochii. W latach następnych odbył trzy podróże 
misyjne: pierwszą w latach 45-49 (Cypr, środkowa część Azji 
Mniejszej: Pamfilia, Pizydia, Likaonia), w której towarzyszyli 
mu Barnaba i Jan Marek. Po pierwszej podróży Paweł przybył 
do Jerozolimy i wziął udział w 50 roku w Soborze Jerozolim-
skim. Po spotkaniu z apostołami w Jerozolimie udał się w drugą 
podróż misyjną (50-52). Dotarł w niej aż do dzisiejszej Grecji. 
Towarzyszył mu z początku Sylas, a potem Tymoteusz i praw-
dopodobnie Łukasz, późniejszy Ewangelista. Trzecia podróż 
misyjna trwała najdłużej i miała miejsce w latach 53-58. Swoim 
zasięgiem objęła zachodnie wybrzeże dzisiejszej Azji Mniejszej 
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i znaczą część terenu dzisiejszej Grecji. Z czasu trzeciej podróży 
pochodzi najwięcej listów apostolskich, pisanych do założonych 
przez Pawła pierwszych gmin chrześcijańskich.

Po powrocie z trzeciej podróży i zawiezieniu do Jerozolimy 
darów dla ubogich, Paweł został aresztowany i po krótkim 
przesłuchaniu przez arcykapłana Ananiasza i Sanhedryn prze-
wieziony do Cezarei nadmorskiej, gdzie został wtrącony do 
więzienia przez namiestnika Feliksa. W więzieniu przebywał 
około 2 lat. Jako obywatel rzymski, zażądał od namiestnika 
Festusa, by jego sprawa była rozpatrzona przed cezarem, na 
co uzyskał zgodę. Udał się przeto do Rzymu. Tam przebywał 
w więzieniu prawie trzy lata. Cieszył się jednak względną 
swobodą, dlatego mógł prowadzić działalność apostolską. 
Stąd napisał trzy listy więzienne. Po wyroku uniewinniającym, 
Paweł opuściwszy więzienie, odwiedził niektóre gminy w Azji 
Mniejszej. Następnie został ponownie uwięziony. Ok. roku 67 
znalazł się ponownie w rzymskim więzieniu i tam został ścięty. 
Jego śmierć męczeńską upamiętnia w Rzymie Bazylika św. 
Pawła za Murami.

Drugi Apostoł – św. Piotr – pochodził z Betsaidy. Był synem 
Jony i bratem Andrzeja, także powołanego przez Chrystusa 
do grona Apostołów. Pierwotnie miał na imię Szymon. Wraz 
z ojcem i bratem trudnili się rybołówstwem. Mieszkali w Ka-
farnaum (Mk 1,29). W czasie powołania do grona najbliższych 
uczniów, Chrystus zmienił mu imię na Piotr, czyli Opoka 
(Mk 1,16-18). Dzięki swej rzutkości, impulsywności i usłuż-
ności, rychło zaczął przewodzić grupie uczniów i stał się ich 
rzecznikiem. Jezus zaakceptował to pierwszeństwo, a nawet 
je umocnił. Przy każdej okazji wyróżniał Piotra. Stał się on 
świadkiem cudów o szczególnym znaczeniu. Był świadkiem 
wskrzeszenia córki Jaira. Był obecny w czasie przemienienia 
na górze Tabor. Słyszał zapowiedź męki. Został potem do-
puszczony do śledzenia cierpień Jezusa w Ogrójcu. W czasie 
procesu zaparł się Jezusa przed odźwierną, która go rozpoznała 
jako ucznia skazanego na śmierć Jezusa. Potem żałował swojej 
niewierności. Chrystus mu wszystko przebaczył i znowu go 
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wyróżnił po zmartwychwstaniu. W czasie zjawienia się nad 
Jeziorem Tyberiadzkim, Zmartwychwstały Pan nadał mu pry-
mat w Kościele. Kazał mu paść owce i baranki, co oznaczało 
otrzymanie władzy w Nowym Ludzie Bożym. W ten sposób 
zostało jakby anulowane jego tchórzliwe zaparcie się Mistrza 
w czasie Jego procesu.

Po wniebowstąpieniu Chrystusa, Piotr miał świadomość 
swego pierwszeństwa we wspólnocie apostołów. W dzień 
Pięćdziesiątnicy wygłosił w Jerozolimie płomienne kazanie, 
po którym przyłączyło się do chrześcijan około trzech tysięcy 
dusz (por. Dz 2,14-41). Jako głowa małej społeczności przewod-
niczył Piotr w podejmowaniu decyzji i kierowaniu jej losami. 
Ostrze prześladowań było skierowane na Piotra. To Piotr i Jan 
jako pierwsi stanęli przed Sanhedrynem (por. Dz 4,1-22). Piotr 
został wtrącony do więzienia. W czasie przesłuchania aposto-
łów, na pytanie Sanhedrynu, dlaczego mimo zakazu nauczali 
o Chrystusie, Piotr odpowiedział: „Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi” (Dz 5,29). Cudownie uwolniony z więzienia, Piotr 
zmuszony był uchodzić z Jerozolimy. Wraz z Janem udał się do 
Samarii, aby tamtejszym ochrzczonym udzielić darów Ducha 
Świętego (por Dz 8,14-24). Następnie Piotr przebywał w An-
tiochii. Odwiedzał gminy chrześcijańskie w Azji Mniejszej. 
Ostatni etap swego życia spędził w Rzymie, gdzie w 67 roku 
po śmierci Chrystusa, sam poniósł męczeńską śmierć na krzyżu. 
Nad jego grobem zbudowano na początku IV wieku kościół. 
W XVI wieku stanęła na tym miejscu ogromna bazylika, która 
do dzisiaj przyciąga pielgrzymów z całego świata.

Apostoł trzeci – św. Jan – był bratem Jakuba, zwanego 
Większym. Ich ojciec miał na imię Zebedeusz a matka – Sa-
lome. Rodzice mieszkali w Kafarnaum. Ojciec wraz z synami 
i najemnikami zajmował się rybołówstwem. Jan był najpierw 
uczniem św. Jana Chrzciciela, potem został powołany przez 
Chrystusa wraz z Szymonem – Piotrem i jego bratem Andrze-
jem. Dokładnie opisał tę scenę w swojej Ewangelii, zazna-
czając, że było to około godziny dziesiątej (zob. J 1,39; por. 
także Mt 4,21; Mk 1,19). W gronie Dwunastu Jan zyskał sobie 
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miano umiłowanego ucznia. Wraz z Piotrem i Jakubem był 
przez Chrystusa wyraźnie wyróżniany. Był razem z Piotrem 
i Jakubem, gdy Jezus w Kafarnaum wchodził do domu Piotra, 
aby uzdrowić jego teściową (por. Mk 1,29-31). Był świadkiem 
wskrzeszenia córki Jaira (por. Mk 5,37-42). Szedł za Jezusem na 
górę i tam z Janem i Jakubem był świadkiem Jego przemienie-
nia (por. Mk 9,2). Był blisko Chrystusa na Górze Oliwnej, gdy 
w obliczu potęgi Świątyni Jerozolimskiej Zbawiciel wygłaszał 
mowę o końcu miasta i świata (por. Mk 13,3). Był blisko Jezusa 
w ogrodzie Getsemani, gdy Mistrz przeżywał trwogę przed 
śmiercią na krzyżu. (por. Mk 14,33). Na krótko przed Paschą, 
gdy Jezus wybrał dwóch uczniów, aby ich posłać celem przygo-
towania sali do Wieczerzy, właśnie jemu i Piotrowi powierzył 
to zadanie (por. Łk 22,8) Jako jedyny z apostołów znalazł się 
pod krzyżem Chrystusa. Wraz z Maryją był świadkiem Jego 
konania i śmierci. Pod krzyżem otrzymał polecenie opieki nad 
Maryją. Po zmartwychwstaniu – jak słyszeliśmy to z dziś czy-
tanej Ewangelii – przybył wraz z Piotrem do grobu. Zastali grób 
pusty, który stał się pierwszym znakiem zmartwychwstania. 
Jan był potem na spotkaniach z Chrystusem Zmartwychwsta-
łym. Jako pierwszy rozpoznał Chrystusa Zmartwychwstałego 
nad jeziorem Genezaret i wskazał na Niego Piotrowi (por. 
J 21,1-13). Po Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego 
razem z Piotrem prowadził działalność apostolską w Jerozo-
limie. Św. Paweł wymienił go wśród tych, których nazwał 
„kolumnami” wspólnoty (por. Ga 2,9). Wraz z Piotrem był przy 
uzdrowieniu paralityka (por. Dz 3,1-11), przed Sanhedrynem 
(por. Dz 4,13-19), w pracy w Samarii (por. Dz 8,14-15). Nie 
wiemy dokładnie, kiedy opuścił Jerozolimę. Tradycja głosi, że 
wraz z Maryją udał się do Efezu. Tam opiekował się Nią do 
końca Jej ziemskiego życia. Stamtąd został zesłany na wyspę 
Patmos, gdzie miał widzenie Niewiasty obleczonej w słońce, 
z księżycem pod jej stopami i z wieńcem na jej głowie z gwiazd 
dwunastu (por. Ap 12,1). Z wygnania powrócił do Efezu, gdzie 
według tradycji zakończył swoje życie.
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Św. Jan jest autorem czwartej Ewangelii, trzech Listów 
oraz księgi Objawienia, czyli Apokalipsy. Na całość Ewangelii 
Jana składają się, ogólnie rzecz ujmując, opisy cudów Jezusa 
(rozdziały: 1-12) oraz historia Jego męki (rozdziały: 13-21). 
W Ewangelii Jana nie znajdujemy przypowieści Jezusa, ale 
są w niej zebrane Jego mowy, układające się jakby w traktaty 
teologiczne. Chrystus jest w czwartej Ewangelii źródłem wody 
żywej (rozdz. 4), pokarmem niebieskim (rozdz. 6), światłością 
świata (rozdz.9), zmartwychwstaniem i życiem (rozdz. 11). Nie 
trudno zauważyć, że czwarta Ewangelia była swoistą apologią 
Chrystusa. Podczas, gdy Synoptycy traktują dość pobieżnie 
pobyt Jezusa w Jerozolimie i Jego działalność w tym mieście, 
to Jezus w Ewangelii Jana przebywa i naucza przede wszystkim 
w Jerozolimie.

Listy św. Jana Apostoła stanowią treściowo rozwinięcie te-
matów zawartych w jego Ewangelii, przede wszystkim tematu 
światła, grzechu, prawdy i miłości.

Apokalipsa św. Jana, najbardziej tajemnicza księga Nowego 
Testamentu, stanowi dopełnienie całości Bożego objawienia. 
Adresatami Apokalipsy byli przede wszystkim chrześcijanie 
Azji Mniejszej, nad którymi Apostoł roztaczał opiekę z Efezu. 
Apostoł przekazał nie tylko im, ale i wszystkim pokoleniom, 
otrzymane objawienie dotyczące losów Kościoła w bliższej 
i dalszej historii, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.

Apostoł Jan najgłębiej ze wszystkich uczniów Pańskich 
wniknął w tajemnicę życia Bożego. Z lektury jego pism daje 
się poznać jako wielki mistyk i teolog, jako powiernik najin-
tymniejszych spraw oraz jako przybrany syn – opiekun Maryi. 
Został w ten sposób predysponowany na promotora kultu do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kultu Matki Bożej.

Gdyby trzeba było w jednym słowie wyrazić orędzie św. 
Jana, można by je oddać w słowie: miłość. W jego Ewangelii, 
Listach i Apokalipsie znajdujemy najpiękniejsze słowa o war-
tości prawdy i miłości. Oto niektóre z nich – dotyczące prawdy: 
„Łaska i prawda przyszły przez Chrystusa” (J 1,17), „I poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32), „Ja jestem drogą 
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i prawdą i życiem” (J 14,6), „Uświęć ich w prawdzie. Słowo 
Twoje jest prawdą” (J 17,17). Teksty tyczące miłości: „Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie 
w miłości mojej” (J 15,9), „To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15,12-13), „Umiłowani, miłujmy się 
wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie 
mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my 
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna 
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, 
jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie 
miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się 
wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas do-
skonała” (1 J 4,7-12).

2. Przesłanie św. Jadwigi Śląskiej

W postawie życiowej św. Jadwigi możemy wyróżnić trzy 
rzucające się w oczy rysy: umiłowanie modlitwy, duch miło-
sierdzia oraz wierność i wytrwałość w niesieniu krzyża.

Jadwiga tu, na tej ziemi, na ziemi, na której jesteśmy, wy-
deptywała sobie drogi ku świętości. Była to najpierw droga 
modlitwy. Już w klasztorze w Kitzingen wiele się modliła. 
Kronikarze wzmiankują, że spędzała na modlitwie nawet noce, 
że codziennie przebywała w kościele od wczesnych godzin 
rannych do południa, uczestnicząc w wielu Mszach św. Kościół 
i liturgia były dla niej miejscem szczególnego umiłowania. Ten 
eucharystyczny rys pobożności św. Jadwigi uwydatnił w sposób 
szczególny papież Klemens IV w kazaniu podczas uroczystości 
kanonizacyjnych, które odbyły się w zaledwie 24 lata po śmierci 
Świętej w roku 1267. Bardzo czytelnym znakiem umiłowania 
modlitwy i Eucharystii było fundowanie przez Księżnę Śląską 
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nowych kościołów i kaplic. Stąd też ikonografia przedstawia 
św. Jadwigę z figurką Matki Bożej w jednym ręku i kościołem 
w drugiej ręce.

Jakże potrzebny jest nam już ten pierwszy, odkryty u Księż-
nej Śląska, rys świętości– duch modlitwy, duch kontemplacji, 
duch miłowania Eucharystii. Bez tego ducha nie ma życia 
prawdziwie chrześcijańskiego. Świat wyziębiony z modlitwy 
staje się okrutny, obraca się przeciwko człowiekowi. Człowiek 
dobrze modlący się, nigdy nie czuje się samotny. Człowiek trwa-
jący przez Bogiem na modlitwie, potrafi sprostać wszystkiemu. 
W naszych czasach przypomniał to nam swoim życiem św. Jan 
Paweł II, a także św. Matka Teresa z Kalkuty, która pytającym 
ją, skąd nabiera siły do służby najbiedniejszym z biednych 
i umierającym, mówiła, że – z modlitwy.

Drugim bardzo rzucającym się w oczy rysem świętości 
Księżnej Trzebnickiej był duch miłosierdzia. Kroniki nas in-
formują, że Jadwiga była niezwykle wrażliwa na ludzką biedę. 
Nie tylko zakładała szpitale, sierocińce i przytułki, ale sama 
osobiście usługiwała biednym i źle się mającym. Wstępowała 
wiernie w ślady Tego, który powiedział, że „Syn Człowieczy 
nie przyszedł, aby My służono, ale aby służyć” (Mt 20,28). Za 
swoją postawę służebną już za życia nazywano ją powszechnie 
„Matką wszystkich ubogich” i „Pocieszycielką biednych”.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że i ten rys świętości Księż-
nej Śląska jest potrzebny dziś każdemu uczniowi Chrystusa. 
Wyrasta on organicznie z rysu poprzedniego i jest jakby jego 
sprawdzianem.

Trzeci rys świętości naszej niebieskiej Patronki, który dziś 
chcemy zauważyć, to rys umiłowania krzyża. Podobno często 
klęczała księżna Jadwiga przed krzyżem. W Bazylice Trzeb-
nickiej wśród wielu obrazów, ukazujących sceny z życia naszej 
Świętej, znajduje się i ten, który przedstawia, jak Chrystus 
z krzyża, ręką odjętą od prawej belki, błogosławi św. Jadwigę. 
Trwanie przed Tym, który wisi na krzyżu, było dla niej otuchą 
i pomocą w dźwiganiu własnych krzyży. A było ich sporo. 
Wymieńmy choćby jeden: kolejna śmierć sześciorga dzieci. 
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Matka przeżyła wszystkie swoje dzieci. Ostatniego syna Hen-
ryka, zwanego pobożnym, opłakiwała na Polach Legnickich 
w 1241 r., w dwa lata przed swoją śmiercią.

Drogie siostry, niech te trzy rysy świętości św. Jadwigi nas 
pociągają.

3. Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej

Drogie siostry, niektórzy mówią, że przesłanie Matki Bożej 
fatimskiej jest najważniejszym objawieniem prywatnym od 
czasów apostolskich. Jego szczególne znaczenie tkwi w tym, 
że jest to przesłanie bardzo ewangeliczne, dotyczy bowiem 
nawrócenia, pokuty i modlitwy, a po drugie, że zostało na 
ziemi przekazane w naszych trudnych czasach, gdy nasiliła się 
walka z Bogiem i z Kościołem. Papież Benedykt wielokrotnie 
powtarzał, że objawienia w Fatimie zawierają ciągle aktualne 
przesłanie, które ludzkość powinna przyjąć i je wypełnić. Jako 
osoby powołane, bądźmy przekazicielami i promotorami tego 
przesłania.

Zakończenie

Drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i sio-
stry, w roku 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi módlmy się dziś 
podczas naszej pielgrzymki do Trzebnicy o zwycięstwo prawdy 
nad kłamstwem, dobra nad złem, piękna nad brzydotą, łaski nad 
grzechem. Niech moce ciemności ciągle rozświetla Ewangelia 
Jezusa Chrystusa. Niech Maryja, Matka naszego Odkupiciela 
i matka Kościoła, a także św. Jadwiga Śląska, która zdobywała 
świętość na tej trzebnickiej ziemi, niech wstawiają się za nami 
w niebie. Amen.
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Bierzmowanie jako sakrament 
wprowadzający w dojrzałość wiary

Świdnica, 3 czerwca 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego

1. Biblijny chrzest z wody i z Ducha Świętego

W dzisiejszym I czytaniu, wyjętym z Dziejów Apostolskich, 
słyszeliśmy o dwóch chrztach, o chrzcie z wody i o chrzcie 
z Ducha Świętego. Tego pierwszego udzielał Jan i sam Jezus 
poddał się temu obrzędowi. Chociaż nie miał grzechu, nie 
potrzebował chrztu, przyłączył się do tych, którzy chrztu po-
trzebowali. Niektórzy mówią, że dlatego dał się ochrzcić, żeby 
wziąć grzechy nasze na siebie i je zniszczyć, a to niszczenie na-
stąpiło w czasie śmierci na Krzyżu. Chrzest z wody. Jezus także 
powiada o chrzcie z Ducha Świętego, czyli o bierzmowaniu: 
„wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym”. To ochrzczenie 
Duchem Świętym nastąpiło w dzień Pięćdziesiątnicy w Zesła-
nie Ducha Świętego. Najpierw był chrzest z wodą w Jordanie, 
a później chrzest z ognia, czyli z Ducha Świętego.

Ten Ogień Niebieski, który jest symbolem Ducha Świętego, 
wy dzisiaj przyjmujecie. Słyszeliśmy, że Jezus przez 40 dni się 
ukazywał i mówił, że gdy odejdzie, to ześle Ducha Świętego. 
I tak też się stało, ten Duch Święty zstąpił i przeobraził uczniów, 
którzy byli niepewni, pełni wątpliwości, przeobraził ich w od-
ważnych głosicieli nauki Jezusa. Wiemy, że żadna siła potem 
nie zdołała zatrzymać apostołów, którzy, umocnieni Duchem 
Świętym, stali się rzeczywiście świadkami Chrystusa.

2. Woda, ogień, ciepło – symbole Ducha Świętego

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powiada, że „kto jest spra-
gniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, 
strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział 
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to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch 
bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jesz-
cze uwielbiony”. Taki jest tekst. Mamy tu z kolei porównanie 
Ducha Świętego do wody. Wiemy, że woda jest potrzebna 
do życia. Bez wody nie ma życia. Wody potrzebują rośliny, 
zwierzęta, ptaki, ludzie. Mamy jedną wodę w przyrodzie. Ta 
sama woda powoduje różne efekty. Patrząc na różne drzewa 
owocowe, widzimy, że to wszystko co na nich jest, powstało 
dzięki wodzie. I dzięki tej samej wodzie powstały tak różne 
owoce w przyrodzie. A więc jest jedna woda, która sprawia, 
że w przyrodzie mamy przeróżne owoce. Duch Święty też jest 
jeden, a w każdym człowieku trochę inaczej działa, bo każdy 
ma inne powołanie. Dlatego była mowa, że są różne dary Ducha 
Świętego od tego samego Ducha Świętego. Mamy tu obraz, że 
symbolem Ducha Świętego jest woda.

Jest nim także ogień. Ogień, światło też ma takie znaczenie, 
które łączymy z działaniem Ducha Świętego. Dzięki światłu 
możemy widzieć. Bez światła najlepsze oczy niczego nie zoba-
czą. I Duch Święty daje nam takie światło duchowe, żebyśmy 
widzieli dalej niż oczy fizyczne. Można mówić o oczach du-
chowych, te oczy duchowe nam daje Duch Święty, że widzimy 
Boga, że Go doświadczamy, że rozumiemy Ewangelię, że po-
trafimy odróżnić prawdę od fałszu. Objęci działaniem Ducha 
Świętego, potrafimy odróżnić kto kłamie, kto mówi prawdę. To 
jest oświecenie umysłu, dlatego Duch Święty jest porównany 
do światła, do ciepła.

Mówiliśmy, że woda jest potrzebna do życia, ale do życia 
potrzebne jest też ciepło. W zimie, podczas mrozów nie kwitną 
rośliny, nie owocują drzewa, dopiero kiedy przychodzi wiosna, 
przychodzi ciepło, to wszystko zaczyna budzić się do życia. Tak 
jak ciepło jest potrzebne do życia, tak Duch Święty jest potrzeb-
ny, żebyśmy mieli życie Boże, życie wiary, życie miłości. Kto 
chce miłować, kto chce służyć, kto chce pomagać, kto nie chce 
kłamać, kto chce się modlić, to jest mu potrzebny Duch Święty.

Gdy Duch Święty nie pomaga, to nie ma modlitwy. Słyszeli-
śmy dzisiaj słowa: „podobnie także Duch przychodzi z pomocą 
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naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak 
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami”. Zatem Duch Święty nas uzdalnia 
do modlitwy. Dlatego, widzicie, że przyjęcie Ducha Świętego, 
tego drugiego jakby chrztu, jest bardzo ważne. Kiedyś ten 
sakrament był udzielany zaraz po sakramencie chrztu, dzisiaj 
są one rozłączone. Chrzczone są niemowlęta, a sakrament 
bierzmowania jest udzielany w okresie młodości, kiedy osoba 
rusza w świat dorosłości, podejmuje ważne decyzje, dokonuje 
wyborów życiowych i do tego jest potrzebny Duch Święty, 
który naszego ducha wzmacnia.

3. Bierzmowanie sakramentem posyłającym do innych

Bierzmowanie to jest sakrament, w którym mamy namasz-
czenie i posłanie do świata, aby być świadkami Chrystusa 
i by dzielić się dobrocią, miłością i wiarą. Wszystko jest do 
podziału, nie wolno zatrzymać tylko dla siebie tego, co się 
od Boga otrzyma. Mamy też różne talenty, ich też nie wolno 
zatrzymać tylko dla siebie, bo jeśli dla siebie zatrzymujemy, 
to się nie rozwijamy.

W Ziemi Świętej są dwa zbiorniki wodne, jeden w Galilei, 
tam jest woda słodka, jest to jezioro Genezaret, wokół którego 
jest dużo roślinności, jest życie. To jezioro nie zatrzymuje 
wody, tylko tę wodę wysyła dalej przez rzekę Jordan. Rzeka 
Jordan łączy Jezioro Galilejskie z drugim zbiornikiem, o wiele 
większym, ono się nazywa Morze Martwe. Morze Martwe 
położone jest w depresji, to jest najgłębsza depresja na świecie 
i sama nazwa wskazuje, że tam nie ma życia, nie ma ryb, nie ma 
roślinności, stamtąd woda już nigdzie nie płynie. Tym obrazem 
można zilustrować to, że jeżeli się dzielimy, to żyjemy, tak jak 
Jezioro Galilejskie, przyjmuje i oddaje, a jak zachowujemy dla 
siebie jak Morze Martwe, to nie ma życia, to stoimy w miej-
scu. Dlatego jest potrzebne dzielenie się wiarą, dzielenie się 
dobrocią, dzielenie się miłością i radością z innymi. Poczujcie 
się apostołami, by pokazać światu te dobre wartości.
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Kończąc to pouczenie, zachęcam was, byście chcieli te dary 
Ducha Świętego przyjąć z wiarą, z miłością, nimi kształtować 
swoje życie i dzielić się wiarą, modlitwą, swoimi przekonania-
mi z rówieśnikami. Dajcie świadectwo, że Jezus jest dla was 
najważniejszy. A będzie to możliwe, jeżeli będziecie otwarci na 
Ducha Świętego. Ducha Świętego trzeba ciągle dobierać. Trze-
ba dobierać i oddawać, mamy być takim miejscem przepływu 
dobra, wartości. Od Boga i ludzi odbieramy wartości i trzeba 
się tym dzielić z drugimi, a nie trzymać dla siebie. I wtedy jest 
dobrze. Nie tylko rośniemy fizycznie, nabieramy tężyzny fizycz-
nej, ale także nasz duch jest mocniejszy i jest duchem, który 
tworzy tu na ziemi już przedsionek nieba na tych wartościach, 
które od Boga pochodzą. Amen.

Odnowa w Duchu Świętym darem 
dla Kościoła

Dzierżoniów, 3 czerwca 2017 r.
Msza św. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 

Kościół pw. Maryi Matki Kościoła

1. Papieski wkład w poznanie Osoby i dzieła Ducha 
Świętego

Wczoraj minęła 38 rocznica, kiedy papież Jan Paweł II na 
placu Zwycięstwa w Warszawie kończył homilię do naszego 
narodu słowami: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi”. I dodał: „tej ziemi”. Dzisiaj jest liturgiczna rocznica 
tego wydarzenia. Bo było to w przeddzień święta Zesłania 
Ducha Świętego. Papież był szczególnym przyjacielem Du-
cha Świętego. Duch Święty w nim działał i zależało mu, żeby 
ludzi otworzyć na działanie Ducha Świętego. Patrząc na świat 
widział, że tylu ludzi, nawet ochrzczonych, na Ducha Świętego 
się zamknęło. Wołał na polskiej ziemi, bo miał świadomość, 
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że w Polsce było wielu takich, którzy byli zamknięci na dzia-
łanie Ducha Świętego. Przypomnijmy, że papież jako chłopiec 
otrzymał od swojego taty napomnienie, które brzmiało: „Karolu, 
za mało się modlisz do Ducha Świętego”. Ojciec pokazał mu 
w książeczce modlitwę do Ducha Świętego i powiedział, by 
codziennie ją odmawiał.

Gdy papież napisał encyklikę poświęconą Duchowi Święte-
mu, to został zapytany o powód napisania tej encykliki. Podał 
dwa powody. Pierwszy powód, to taki, żeby wszystkie Osoby 
Boskie miały poświęcone odrębne encykliki. Pierwsza ency-
klika „Redemptor Hominis” była poświęcona Synowi Bożemu, 
następna encyklika „Dives in misericordia” – „Bogaty w mi-
łosierdzie” – była poświęcona Bogu Ojcu i trzeba było trzecią 
napisać, i poświęcić ją Duchowi Świętemu. I Papież napisał. 
Drugi powód to słowa Ojca z dzieciństwa, które wyniósł z domu 
rodzinnego i których nie zagubił. Tak to tłumaczył Ojciec 
Święty i patrząc na cały pontyfikat tego papieża, wiemy, że był 
wierny temu, co otrzymał od swojego Ojca w domu rodzinnym. 
To ten papież chyba najbardziej otworzył Kościół na światło 
i moc Ducha Świętego.

2. Trwające wylanie Ducha Świętego na Kościół

W tych dniach obchodzimy 50-lecie tego wielkiego zrywu 
w Kościele, który nazywamy Odnowa w Duchu Świętym. Za-
częło się to w 1967 r., w Polsce trochę później, w latach 70-tych. 
Trzeba tu wymienić nazwisko ks. Jana Kuczyńskiego, z którym 
byłem wikariuszem we Wrocławiu. Podziwiałem działanie tego 
charyzmatycznego kapłana. Prowadził formację ludzi, którzy 
stali się apostołami w dzisiejszym kościele. Wylanie Ducha 
Świętego na Kościół to nie jest wydarzenie jednorazowe. Nawet 
w dzisiejszych czytaniach biblijnych jest mowa o dwóch wyla-
niach. Najpierw w dzień zmartwychwstania; Jezus po raz piąty 
się ukazał wieczorem, przyszedł do uczniów i powiedział słowa: 
„weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Weź-
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mijcie Ducha Świętego”. To było w dzień zmartwychwstania. 
W I czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszeliśmy o tym naj-
większym centralnym wydarzeniu, które miało miejsce w dzień 
Pięćdziesiątnicy Paschalnej po zmartwychwstaniu, zesłanie 
obiecanego Ducha Świętego na apostołów i Matkę Najświętszą, 
oczekujących na spełnienie obietnicy w Wieczerniku. Wiemy, 
jak ono przeobraziło uczniów, którzy jeszcze ciągle byli wy-
straszeni, niezdecydowani. Po tym stali się wielkimi świadkami 
Jezusa Zmartwychwstałego i żadna siła ich nie zawróciła. To 
wszystko było możliwe dzięki światłu i mocy Ducha Świętego, 
którą otrzymali. Mieli świadomość, że Duch Święty jest ciągle 
w drodze do człowieka.

To wylanie Ducha Świętego jest bardzo częste w życiu 
Kościoła, gdy czytamy Pismo Święte, gdy słuchamy słowa 
Bożego, gdy uczestniczymy w liturgii sakramentów świętych. 
Każdy sakrament pomnaża w nas moc Ducha Świętego. Nasz 
duch ludzki ma dwie władze, intelekt i wolę. Duch Święty 
wspiera naszego ducha w tych władzach, w których nasz duch 
działa. Przez intelekt poznaje, przez wolę dokonuje wyborów 
moralnych, podejmuje decyzje. Bez Ducha Świętego to funk-
cjonowanie naszego ducha w sferze poznawczej i w sferze 
wolitywnej jest nikłe, jest nijakie.

3. Potrzeba modlitwy do Ducha Świętego

Dzisiaj jesteśmy zaniepokojeni tym, co się stało z chrze-
ścijaństwem w Europie, w dawnych krajach chrześcijańskich, 
gdzie chrześcijaństwo było zadomowione. Europę zbudowali 
chrześcijanie. Co się stało z Europą, gdy patrzymy na zamykane 
kościoły w krajach zachodnich, gdy słuchamy przemówień po-
lityków w Unii Europejskiej. Gdy słuchamy ludzi ochrzczonych 
i bierzmowanych, to często widzimy, że nastąpiło zamknięcie 
na działanie Ducha Świętego.

Jakże jesteście cenni, wy jako członkowie tej wielkiej gwar-
dii, tego ruchu, który nazywamy Odnową w Duchu Świętym, że 
praktykujecie to ciągłe otwieranie się na Ducha Świętego. Mó-
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dlcie się, by Ducha Świętego przywoływać, żeby rzeczywiście 
odnowił oblicze ziemi, i tej naszej polskiej ziemi, i kontynentu 
europejskiego, i całego świata, żeby na nowo zstąpił. Człowiek 
bez Bożej pomocy staje się słaby, nie może życia zorganizować 
ani osobistego, ani rodzinnego, ani społecznego, międzynarodo-
wego. Tak bardzo boleje nad tym papież Benedykt XVI. Często 
mówił o tej utracie wiary w Boga przez współczesnych ludzi. 
Historia Boga się zakończyła w życiu niektórych ludzi i to jest 
bardzo niepokojące. Przecież jesteśmy wielcy wielkością Boga, 
jesteśmy piękni pięknem Boga, wszystko z Boga.

Dlatego te kolejne święta poświęcone Duchowi Świętemu 
są tak ważne. Duch Święty jest nam potrzebny, żebyśmy Ewan-
gelię Chrystusa mogli przyjąć i nią kształtować swoje życie, 
by wierzyć, przebaczać, mieć nadzieję, miłować, cierpieć. Bez 
pomocy Ducha Świętego nie da się. Dlatego, jeśli patrzymy 
dzisiaj na to co się dzieje, możemy tylko ubolewać, że tak 
wielu ludzi jest zamkniętych na dary Ducha Świętego, na dar 
mądrości, dar rozumu, dar rady, by radzić dobrze drugim i mądre 
rady przyjmować, dar męstwa, by się nie zrażać, nie zniechęcać, 
odważnie wyznawać wiarę. Dlatego to wołanie: „niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” – jest tak bardzo potrzebne 
i ważne. Jeszcze raz powtórzę, chwała wam za to, że jesteście 
w grupie tych osób, które przywołują Ducha Świętego, proszą 
o to nowe wylanie Ducha Świętego na Kościół. Kościół i na-
ród tego tak bardzo potrzebują, kapłani tego potrzebują, by nie 
popadać w rutynę, by ciągle na nowo odkrywać piękno wiary 
i powołania, a to daje Duch Święty. Daje nową energię, nowe 
widzenie, nowe słyszenie tych samych tekstów biblijnych. Ta 
nowość pochodzi od Ducha Świętego. Ta nowość jest budowana 
na tym, co było.

4. Słowa wdzięczności

Zatem jeszcze raz powtórzę, przyjmijcie podziękowanie. 
Jestem bardzo wdzięczny, że jesteście, jacy jesteście. Wiecie, że 
w wymiarze duchowym nie ma granic, zawsze może być lepiej, 
rozwój duchowy nie ma granic. Nikt nie może powiedzieć, że 
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już wszystko wie, że jest święty, doskonały i nie ma już nic, co 
może zmienić. Zawsze powtarzam, że ze zła się nawracamy na 
dobro, a z tego co dobre, na to co lepsze i to dzięki Duchowi 
Świętemu. Będę bardzo wdzięczny za waszą modlitwę w inten-
cji kapłanów, teraz modlimy się też o nowe powołania kapłań-
skie. Proście Ducha Świętego, żeby się młodzi ludzie nie bali 
odpowiedzieć na głos Chrystusa i pójść za Nim. Kapłaństwo jest 
teraz obrzydzane w mediach przez różne posądzenia. Bądźmy 
razem, zawsze otwarci na działanie Ducha Świętego, byśmy 
mogli być Chrystusowi, byśmy mogli świat naprawiać, czynić 
lepszym. Jak się choć tylko jeden człowiek nawróci, zmieni na 
lepsze, to już cały świat, cały Kościół jest lepszy. Dlatego nie 
rezygnujmy z nikogo, ale obdarzajmy darem modlitwy o dary 
Ducha Świętego, zwłaszcza tych, którzy dokonują ważnych 
życiowych wyborów. Niech tak się stanie. Amen.

Wołanie o nowe wylanie Ducha Świętego
Boguszów-Gorce, 4 czerwca 2017 r.

Msza św. z racji odpustu parafialnego z udzieleniem sakramentu bierzmowania
Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego

1. Pięćdziesiątnica – świętem Kościoła

Dzisiejsza uroczystość należy do jednej z trzech wielkich 
uroczystości, które przypadają w roku liturgicznym. Przypo-
mnijmy, że jest to Wielkanoc, Boże Narodzenie i Zesłanie 
Ducha Świętego. Uroczystość Bożego Narodzenia jest głównie 
związana z Bogiem Ojcem. W czasie Bożego Narodzenia często 
cytujemy słowa św. Jana Ewangelisty: „tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał” i rozważamy tę prawdę, 
„które stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

W Święta Wielkanocne koncentrujemy się wokół Chrystusa, 
który oddaje za nas życie na krzyżu. Dobrowolnie się wydaje 
na mękę, na śmierć, żeby nas wybawić od śmierci wiecznej, 
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żebyśmy mogli zniszczyć nasze grzechy, ponieważ sami do tego 
nie jesteśmy zdolni, nie mamy takiej władzy i nikt z ludzi nie 
ma takiej władzy, żeby uwalniać człowieka od grzechu. To jest 
tylko działanie Boga i dlatego śmierć zbawcza Jezusa stworzyła 
nam możliwość, że możemy prosić Boga o miłosierdzie i ono 
jest nam przydzielone, grzechy są zniszczone.

Dzisiejsza uroczystość jest związana z Duchem Świętym, 
z Trzecią Osobą Boską i także z Kościołem. Bo czas Ducha 
Świętego jest czasem Kościoła. Wprawdzie Duch Święty już 
działał w dziejach zbawienia, mówił przez proroków, także 
działał w samym Jezusie Chrystusie; Jezus począł się z Ducha 
Świętego i Duch Święty był obecny w Jego nauczaniu, cudach, 
w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus Ducha Świę-
tego przekazał Kościołowi. Najpierw Kościół założył. My nie 
możemy wskazać momentu, kiedy Kościół został ustanowiony, 
ta wspólnota, która się gromadziła przy Chrystusie. Wiemy, że 
najważniejsi byli apostołowie. Jezus wybrał dwunastu, żeby na-
wiązać do tradycji dwunastu pokoleń Izraela, dwunastu synów 
Jakuba. Można powiedzieć, że ten Kościół Jezus ukształtował 
przez 3 lata, tworzył wspólnotę ludzi wokół siebie, a zesłanie 
Ducha Świętego oznaczało początek działalności Kościoła. 
Przyjaciele Jezusa, którzy w Niego uwierzyli, odkryli w Nim 
Mesjasza i z Nim związali swoje życie. Ten Kościół potrzebował 
mocy, żeby wytrwać przy Chrystusie, żeby nabyć siły, mocy do 
dawania świadectwa, do mówienia o Nim, że jest Zbawicielem, 
że umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, zapowiadając na-
sze zmartwychwstanie. Kościołowi była potrzebna do tego moc 
i dlatego nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. To wydarzenie, 
które dzisiaj wspominamy miało miejsce dnia Pięćdziesiątego 
po Zmartwychwstaniu.

2. Dar pokoju i Ducha Świętego od Zmartwychwstałego 
Pana

W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus już w dzień zmartwych-
wstania, kiedy się ukazał wieczorem przestraszonym apostołom 
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w Wieczerniku, już wtedy ich obdarzył Duchem Świętym. 
Słyszeliśmy słowa: „pokój wam”, co oznaczało: „nie bójcie 
się, żyję i jestem z wami, będę z wami”. Potem powiedział: 
„jestem z wami aż do skończenia świata”. I jest Jezus jest 
z nami i ciągle nas obdarza tym Duchem Świętym, którego 
już podarował uczniom w dniu zmartwychwstania, jeszcze 
wystraszonym, niepewnym, niewiedzącym, co będzie dalej. 
„Pokój wam” – w każdej Mszy Świętej nas obdarza pokojem. 
Słyszymy słowa: „pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. 
Daje nam pokój, daje nam siłę, byśmy wychodzili z każdej 
ciemnej doliny. „Pokój wam”, to dawanie pokoju się nie skoń-
czyło. Daje pokój tym, którzy w Jezusa wierzą i Go kochają. 
I tak było w Wieczerniku.

W Ewangelii dalej czytamy: „po tych słowach tchnął na nich 
i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im za-
trzymane”. Jezus przynosi Ducha Świętego po to, żeby ludzie 
mieli odpuszczone grzechy. Weźmijcie Ducha Świętego i od-
puszczajcie grzechy w moim imieniu. Mocą Ducha Świętego 
jesteśmy uwalniani z grzechów i kapłani, którzy was rozgrze-
szają, czynią to mocą Ducha Świętego. Kościół całą liturgię 
sprawuje w mocy Ducha Świętego. Kapłani mówią: „uświęć 
zatem te dary mocą Twojego Ducha.” Można powiedzieć, że 
kapłani mocą Ducha Świętego, którą otrzymali w czasie świę-
ceń, przemieniają chleb w Ciało Pańskie i wino w Pańską Krew. 
Kościół działa w mocy Ducha Świętego i to działanie zaczęło 
się w wieczerniku: „weźmijcie Ducha Świętego”.

3. Zobowiązania wynikające z przyjętego daru 
Ducha Świętego

Gdy widzisz wokół siebie osoby, które przestały przystępo-
wać do spowiedzi i sakramentów, to znaczy, że one odcięły się 
od mocy Ducha Świętego i powinno cię to martwić. Wiara nie 
jest sprawą prywatną, winniśmy się dzielić całym tym dobrem 
otrzymanym od Boga, szczególnie dzisiaj, gdy promuje się 
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postawę laicką, usuwa się znaki wiary z przestrzeni publicznej. 
Winniśmy mądrze patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość 
i właściwie oceniać to, co się dzieje. A to jest możliwe, gdy 
jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego, gdy prosimy: 
„przybądź Duchu Święty, Duchu Święty przyjdź prosimy, Two-
jej łaski nam trzeba”. Wy jako wspólnota parafialna powinniście 
być tą prawdą o Duchu Świętym przejęci i być szczególnie 
powiązani z Duchem Świętym, bo to jest wasz Niebieski Patron. 
Ceńcie sobie, że macie takiego wspaniałego Patrona.

Gdy dzisiaj patrzymy na młodzież, otoczmy ją modlitwą, 
żeby godnie przyjęli dary Ducha Świętego i stali się świadkami 
Jezusa, żeby Chrystus stał się dla nich najważniejszy. Jak przy-
kro słuchać, że młodzi ludzie po bierzmowaniu znikają z Ko-
ścioła. Jeśli przyjmujesz bierzmowanie, to właśnie po to, żeby 
stać się świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego. Popatrzcie, jak 
działali apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego. Słyszeliśmy 
fragment kazania św. Piotra, które wygłosił w dzień Zesłania 
Ducha Świętego. Stał się zupełnie nowym człowiekiem.

Na koniec rozważania popatrzmy jeszcze na Jana Pawła II, 
który 38 lat temu był w Polsce. Na placu Zwycięstwa zakończył 
homilię słowami: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”. Tu nie chodziło tylko o sprawy społeczno-
-polityczne, żeby komunizm obalić, ale tu chodziło także 
o człowieka, by zostało odnowione oblicze ludzkich serc, wiara, 
nadzieja i miłość w każdym człowieku, by ludzie żyli Bogiem, 
w Niego wierzyli i Go kochali. O to chodzi na pierwszym 
miejscu, jeśli mówimy o odnowie, żeby się ludzie zmienili. Nie 
trzeba zmieniać przyrody, tylko człowieka trzeba zmieniać na 
lepszego, bo w człowieku często siedzi zło. Jeśli w człowieku 
siedzi zło, to jest otwarty na diabła, a jak dobro, to jest otwarty 
na Ducha Świętego. Bomba czy karabin nie wie, że ma zabi-
jać, to człowiek posługuje się tymi narzędziami zbrodni, żeby 
niszczyć drugich, zabijać drugich. Dlatego człowieka trzeba 
odnawiać, jego wnętrze.

Dlatego modlimy się, żeby młodzież nasza, cała wspólnota 
parafialna i cała nasza Ojczyzna przez tegoroczne Zielone Świę-
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ta Zesłania Ducha Świętego, nastąpiło nowe wylanie Ducha 
Świętego na naród, na Kościół, żeby się ludzie nie zamykali 
na to, co płynie od Boga, ale to przyjęli dla dobra świata, dla 
dobra ludzkości. Amen.

Odnowa ludzkiego serca i struktur 
społecznych poprzez przyjęcie 

Ducha Świętego
Wałbrzych, 4 czerwca 2017 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

1. Św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko – 
ludzie intensywnie żyjący darami Ducha Świętego

Dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, gdy zgro-
madziliśmy się wokół relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdy 
mamy poświęcić jego figurę, to nie wypada nie przytoczyć słów 
św. Jana Pawła II, wypowiedzianych 38 lat temu: „niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Dodał papież: „tej ziemi”. 
To były bardzo ważne słowa, bardzo ważna modlitwa, która 
została wysłuchana przez Boga i zmieniło się oblicze nie tylko 
naszej polskiej ziemi, ale także oblicze Europy. My te słowa 
często odnosimy tylko do wymiaru społeczno-politycznego, ale 
najpierw trzeba je odnieść do wymiaru moralnego, religijnego, 
bo to jest wymiar najważniejszy. Wiemy, że wszelkie kryzysy 
gospodarcze, finansowe, kulturowe, ideologiczne są konse-
kwencją podstawowego kryzysu, jakim jest kryzys moralny, 
kryzys wartości religijno-moralnych. Wiemy, że taki kryzys był 
w naszym kraju i w wielu krajach europejskich. Papież miał 
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tego świadomość, bo przyszedł z naszego środowiska, z naszej 
polskiej ziemi do Watykanu. Gdy wrócił do Ojczyzny jako piel-
grzym, to wypowiedział te słowa na zakończenie Mszy Świętej. 
Zmieniło się oblicze naszej polskiej ziemi, rok po tej wizycie 
narodziła się polska „Solidarność” i powiał wiatr wolności. 
Próbowano go wyhamować, wprowadzono stan wojenny, ale 
to też przetrzymaliśmy.

Potem miała miejsce bohaterska, męczeńska śmierć ks. 
Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”. Widocznie była 
ta śmierć potrzebna, żeby naród oprzytomniał. Przypomnijmy, 
że ks. Jerzy Popiełuszko nigdy nie nawoływał do odwetu lecz 
głosił słowa św. Pawła: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj”. W ostatnim rozważaniu, które wygłosił 
w październiku, w dzień swojej śmierci, prosił Boga, żeby 
Bóg ochronił nas od odwetu, od złośliwości. Ci wielcy gracze 
dzisiaj zeszli na śmietnik historii, a ks. Jerzy pozostał w sercu 
Kościoła i w sercach naszych jako stróż prawdy i wartości 
ewangelicznych. Dlatego go wspominamy, dlatego jego reli-
kwie wprowadzamy do wielu świątyń, żeby w ten sposób był 
bliżej nas.

Można powiedzieć, że ks. Popiełuszko był człowiekiem 
Ducha Świętego, tak jak sam papież Jan Paweł II. Gdy papież 
przyjechał po raz trzeci do Polski, to w kilku kazaniach zacy-
tował słowa wyjęte z kazań ks. Jerzego Popiełuszki. Rzadko 
się zdarza, żeby papież cytował słowa zwykłego księdza, 
owszem cytuje się świętych, teologów, a tutaj papież miał 
odwagę i wiedział, że trzeba torować drogę do beatyfikacji, 
kanonizacji tego naszego bohatera wiary, bohatera narodu, ja-
kim był ks. Jerzy. Dlatego cieszymy się, że Wałbrzych pamięta 
o tych bohaterach, którzy stoją na drodze do wolności. Ważne 
jest, żebyśmy pamiętali o tym, co było, co się stało, ale także 
byśmy myśleli o przyszłości, żeby to zło, które się wydarzyło, 
już nigdy się nie powtórzyło. Z historii trzeba wyciągać wnioski 
i rozważać, co się sprawdziło, jakie wartości się sprawdziły, co 
trzeba  akceptować, czego trzeba pilnować, a czego trzeba się 
wyzbywać.
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2. Duch Święty umacnia świadomość i godność 
dziecka Bożego

Dzisiaj, gdy mamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, to 
winniśmy się zatroszczyć o nasze serca, żebyśmy byli otwarci 
na działanie Ducha Świętego. Dbajmy o świadomość naszej 
tożsamości, pamiętajmy, kim jesteśmy. Na pierwszym miej-
scu jesteśmy dziećmi Bożymi, uczniami Chrystusa. Funkcje, 
które pełnimy są ważne, ale pierwsza godność nasza wyrasta 
z godności dziecka Bożego, z bycia chrześcijaninem. To sobie 
ceńmy, bo godności ziemskie przemijają, a dzieckiem Bożym, 
chrześcijaninem, jest się na zawsze. Jak się raz ochrzcimy, jak 
raz przyjmiemy bierzmowanie, to na zawsze. Ceńmy sobie tą 
godność, to jest fundament życia społecznego i osobistego. 
Dlatego dzisiaj modlimy się za nas, byśmy to rozumieli, by-
śmy mieli w sobie Ducha Świętego i kształtowali nasze życie 
osobiste, rodzinne, Ewangelią Chrystusową i prośmy Ducha 
Świętego, żeby nam pomógł, bo to są trudne zadania.

Nasz duch ludzki jest słaby i potrzebuje wzmocnienia ze 
strony Ducha Świętego. Ale także myślimy o wymiarze spo-
łecznym naszej rzeczywistości, o naszym życiu narodowym, 
międzynarodowym. Dlatego modlimy się za rząd, za parlament, 
żeby trwali przy dobrych działaniach, bo diabeł nie wyjeżdża 
na urlop, ale siedzi dalej. Wiemy, że to co się dzieje, co jest 
niepokojące, to jest dzieło szatana, który dalej działa. On został 
na Krzyżu pokonany, ale działa i są ludzie, którzy jego program 
realizują. My jesteśmy ze szkoły Jezusa Chrystusa, których 
wspomaga Duch Święty, tak jak wspomagał pierwszych aposto-
łów i przeobraził ich w nowych ludzi. Dla nich była ważniejsza 
przyjaźń z Jezusem niż nawet życie. Dobro i prawdę chce się 
zniszczyć, ale Duch Święty nam podpowiada, że zwycięstwo 
należy nie do tych, którzy zabijają, którzy depczą Boże prawo, 
ale ostateczne zwycięstwo należy do tych, którzy Boga słuchają 
i budują życie osobiste, rodzinne, społeczne na sprawdzonych 
wartościach moralnych. Dekalog, Ewangelia to są wartości, 
które się nigdy nie starzeją.
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Dlatego jest troską nas wszystkich, żeby nasze miasto, nasza 
diecezja, nasz naród, nasze państwo nie zeszło z drogi, którą 
nam wytyczyli praojcowie, która się sprawdziła. Wszelka pry-
wata, myślenie kategoriami własnej kasy, własnego osobistego 
dobra, zapomnienie o narodzie, o tych najbardziej potrzebu-
jących, trzeba usuwać. Cieszymy się, że dzisiaj do świadków 
Chrystusa dołączą osoby młode, które ze chwilę dary Ducha 
Świętego otrzymają. Cieszmy się tym, kim jesteśmy i otwieraj-
my się każdego dnia na działanie Ducha Świętego, bo Zesłanie 
Ducha Świętego, inaczej Pięćdziesiątnica Paschalna, trwa. 
Pamiętajmy, otwierajmy się i zmieniajmy oblicze ziemi, także 
naszej polskiej ziemi, światłem i mocą Ducha Świętego. Amen.

Nawrócenie możliwe dzięki przyjęciu 
łaski Ducha Świętego
Kudowa-Zdrój, 4 czerwca 2017 r.

Msza św. z racji peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

1. Duch Święty w dziejach zbawienia, misji 
Chrystusa i Maryi

W dzisiejszej homilii najpierw poruszymy wątek działania 
Ducha Świętego w dziejach zbawienia, potem w nauczaniu, 
w misji Chrystusa i Maryi i w życiu Kościoła. Na końcu wątek 
działania Ducha Świętego w nas. Wszystko będzie w kontekście 
maryjnym.

Za tydzień będzie uroczystość Trójcy Świętej, przypomnimy 
sobie, że Bóg się nam przedstawia jako Bóg w Trójcy Jedyny. 
Jeden Bóg, ale w trzech Osobach. Upraszczając, można powie-
dzieć, że Bogu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi 
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Bożemu, który przyjął naszą ludzką naturę, przypisujemy dzieło 
odkupienia na drzewie Krzyża przez mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie. Duchowi Świętemu przypisujemy dzieło uświęcenia 
świata, uświęcenia ludzi i Ducha Świętego w szczególny sposób 
łączymy z Kościołem, nazywamy Go Duszą Kościoła.

Gdy wczytujemy się w Pismo Święte, odnajdujemy teksty 
mówiące o Duchu Świętym, który już w czasach Starego Te-
stamentu mówił przez proroków, ale w szczególny sposób Jego 
działanie ujawniło się z chwilą, gdy Syn Boży przyszedł do 
nas na ziemię, gdy „Słowo stało się Ciałem”. Gdy Maryja do-
wiedziała się, że zostaje wybrana na Matkę Mesjasza, zapytała 
jak to się stanie skoro nie zna męża. Usłyszała słowa wyjaśnia-
jące: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię 
osłoni”. Dlatego mówimy, że Jezus został poczęty za sprawą 
Ducha Świętego. Nie miał ziemskiego ojca, począł się z Ducha 
Świętego w łonie Najświętszej Marii Panny. Gdy się urodził 
i po życiu ukrytym w Nazarecie, podjął działalność, by pełnić 
misję otrzymaną od Ojca, ta działalność publiczna zaczęła się 
od chrztu w Jordanie, który przyjął z rąk swego poprzednika 
Jana Chrzciciela, syna Elżbiety i Zachariasza. Wtedy ukazała się 
nad Jezusem chrzczonym gołębica i z nieba usłyszano głos: „to 
jest mój Syn umiłowany”. Jezus został namaszczony Duchem 
Świętym, żeby podjąć misję głoszenia Ewangelii i działalność 
zbawczą. Gdy pewnego razu znalazł się w synagodze w Naza-
recie, wziął księgę i czytał fragment proroka Izajasza o słudze, 
na którego zstąpił Duch Święty, namaścił go i posłał, żeby 
ubogim głosił Ewangelię – wtedy te słowa odniósł do siebie; 
powiedział: „dziś spełniły się te słowa, które żeście słyszeli”. 
To było potwierdzenie, że działa w mocy Ducha Świętego. 
Możemy powiedzieć, że cała Jego działalność nauczycielka, 
uzdrawiająca, a potem męka, śmierć krzyżowa i zmartwych-
wstanie, dokonały się w mocy Ducha Świętego.

Tą mocą Ducha Świętego była wypełniona też Maryja. Nie 
mogło być inaczej. Już na początku została uwolniona od zmazy 
grzechu pierworodnego, jest Niepokalanie Poczęta. Maryja 
jest najpiękniejszym owocem Ducha Świętego, który tutaj na 
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ziemi się pojawił, najpełniejszym, najświętszym człowiekiem, 
najpiękniejszą ozdobą naszej ziemi. To właśnie Duch Święty 
Ją tak ukształtował. Ona zawsze była pełna Ducha Świętego, 
dlatego nazywamy Ją Przybytkiem Ducha Świętego. Była 
najczystszym, najpiękniejszym mieszkaniem dla Ducha Świę-
tego. W Jej sercu nie było miejsca dla szatana. Możemy też 
powiedzieć, że całe życie przeżywała pod wpływem światła 
i mocy Ducha Świętego. Jeśli się nie załamała, jeśli wytrwała 
na drogach wiary, miłości, zaufania do Boga to dlatego, że była 
otwarta na to, co płynęło z nieba, na dary Ducha Świętego. Nie 
popełniła żadnego grzechu osobistego i konsekwencją tego 
było to, że została wzięta do nieba. Nazywamy Ją Oblubienicą 
Ducha Świętego.

2. Działanie Ducha Świętego w Kościele

W punkcie drugim naszego rozważania przechodzimy do 
działania Ducha Świętego w Kościele. Jezus Ducha Świętego, 
którego sam posiadał, w którego mocy nauczał i działał, cierpiał 
rany i zmartwychwstał, przekazał Kościołowi. Wiedział, że bez 
pomocy Ducha Świętego Jego dzieło może być zapomniane, 
może być nieprzyjęte przez ludzi. Wiedział, że ludzie bez po-
mocy Ducha Świętego są słabi, czego przykładem jest św. Piotr. 
Gdy przyszedł kryzys w Wielki Piątek, zaparł się Jezusa, uciekł. 
Dlatego trzeba było dać moc apostołom. Po zmartwychwstaniu 
poszedł do uczniów. Nie robił im wymówek, że Go opuścili. 
Same spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jeszcze niczego 
nie dały, trzeba było przyjęcia Ducha Świętego.

Dzisiejsze teksty biblijne mówią o podwójnym przyjęciu 
Ducha Świętego. Tekst ewangeliczny mówi o tym pierwszym, 
które miało miejsce w dzień zmartwychwstania. Przy piątym 
ukazaniu się w niedzielę wieczorem, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych ze słowami: „pokój wam.” Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział: „weźmijcie Ducha Świętego, któ-
rym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane”. Zatem, trzeba powiedzieć, że kapłani 
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odpuszczają grzechy w mocy Ducha Świętego, sprawują liturgię 
w mocy Ducha Świętego. Przed konsekracją jest modlitwa: 
„uświęć zatem te dary mocą Twojego Ducha,” oznacza to, że 
w mocy Ducha Świętego kapłani przemieniają się. Kapłani 
otrzymali taki przywilej od Chrystusa, nie zasłużyliśmy na to 
wyróżnienie, czasem do tego nie dorastamy, żeby takie wielkie 
działania wykonywać.

W mocy Ducha Świętego Kościół dzisiaj naucza, sprawuje 
liturgię, odpuszcza grzechy. W dniu zmartwychwstania Duch 
Święty został dany, ale takie uroczyste przekazanie światła 
i mocy Ducha Świętego miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, 
o którym opowiada dzisiejsze I czytanie. Duch Święty przy-
szedł w postaci wichru i ognistych języków. Jezus wybrał te 
dwa znaki. Wicher, czyli powietrze potrzebne do życia, Duch 
Święty jest takim powietrzem duchowym, którym oddychamy, 
by wierzyć, by się modlić, by kochać Boga. Ogniste języki czyli 
ogień, światło, które oświetla i można widzieć to, co nas otacza. 
Ogień także ogrzewa, dzięki ciepłu, które na wiosnę przychodzi, 
mamy zieleń, drzewa, łąki, kwiaty. Jezus wybrał te znaki, żeby 
przekazać Ducha Świętego, musiał być widzialny i słyszalny, bo 
inaczej nie można było przekonać się, że Duch Święty zstąpił. 
A owoc, skutek tego zesłania był bardzo widoczny w kazaniu 
św. Piotra. Stał się on nowym człowiekiem, otrzymał moc Du-
cha Świętego, dlatego miał odwagę powiedzieć, żeście przybili 
Jezusa rękami bezbożnych, waszymi grzechami przybiliście 
Jezusa do krzyża. Miał odwagę to powiedzieć. Potem w całej 
działalności apostołów przejawiała się ta moc. Wszyscy oddali 
życie za Chrystusa oprócz św. Jana, który jako jedyny stał pod 
Krzyżem. Nie trzeba chyba więcej mówić, że Kościół żyje 
i działa dzisiaj w mocy Ducha Świętego.

3. Działanie Ducha Świętego w ochrzczonych

W trzeciej części homilii zadamy sobie pytanie: jak to jest 
z Duchem Świętym w naszym życiu? Moi drodzy, chcemy się 
upodobnić do Maryi, by na wzór Maryi przyjmować i być otwar-
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tym na działanie Boga, na dary Ducha Świętego. Matka Boża 
chce wszystkich nas z całego serca przytulić i nam przypomnieć, 
byśmy byli otwarci na Ducha Świętego, bo jesteśmy ochrzczeni 
i bierzmowani. Na bierzmowaniu nie można się zatrzymać, trze-
ba Ducha Świętego ciągle przyjmować na nowo i Go dopełniać. 
W Eucharystii, w słowie Bożym, w sakramentach świętych jest 
moc Ducha Świętego, która do nas przychodzi. To są te kanały, 
przez które dopływa do nas moc Ducha Świętego.

Rozważając w czasie rekolekcji fatimskich przesłanie Ma-
ryi, ten tryptyk: modlitwa, pokuta, nawrócenie, miejcie świa-
domość, że bez pomocy Ducha Świętego nie da się wypełnić 
tego życzenia Matki Bożej. Gdy byłem małym chłopcem, na 
jednym z odpustów, usłyszałem kazanie, w którym kapłan mó-
wił o sytuacji, która się zdarzyła w pociągu. Młody człowiek 
czytał religijną książkę, w której miał obrazek Matki Bożej 
i on w pewnym momencie mu wypadł, spadł na posadzkę 
prosto pod nogi pewnego ateusza. On go wziął i pyta: „co to 
za zdjęcie?” Młody człowiek odpowiada: „to jest moja mama”. 
Ateusz popatrzył na to zdjęcie i na niego i powiedział, że nie 
jest w ogóle podobny do niej. Kapłan podsumował tę sytuację, 
że czasem nam się wydaje, że jesteśmy dziećmi Maryi, a nie 
ma w nas podobieństwa do Jej stylu życia, do Jej wiary, do Jej 
miłości, do Jej wypełniania woli Bożej. Bądźmy podobni do 
Matki Najświętszej. To niech będzie tyle.

Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, by nas napełnił nowym 
światłem, nową mocą tu przy Matce Bożej, byśmy się Matką 
Bożą potrafili ucieszyć, byśmy przyjęli Jej orędzie, Jej wska-
zania i byśmy naprawiali świat nie swoimi mocami, ale mocą 
Ducha Świętego, którą nam wyprosi Matka Boża. Świat trzeba 
naprawić, widzimy jaki on jest, są wojny, zamachy. Gdzie 
jest pokój? „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”. Jezus 
przybył, a nie ma pokoju, bo się ludzie zamykają na to, co od 
Boga płynie, na Jego przykazania, na dary Ducha Świętego. 
Matka Boża na nas liczy, żeby Jej Syn nie został zapomniany 
tu na ziemi. To jest nasze zadanie, byśmy o Nim świadczyli, że 
jesteśmy Jego uczniami i kim On jest dla świata.
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Dlatego się módlmy, żebyśmy byli jak najlepszymi świad-
kami w naszych środowiskach, żebyśmy świat uzdrowili i ura-
towali go przed złem. Przecież zwycięstwo przychodzi z góry 
od Boga. Niech tak się stanie. Amen.

Pełnić wolę Bożą poprzez 
bezinteresowny dar siebie

Polanica-Zdrój, 8 czerwca 2017 r.
Msza św. z okazji 70-lecia domu Sióstr Józefitek 

Kaplica domu zakonnego

1. Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan

Najpierw sobie wyjaśnimy tytuł dzisiejszego święta, bo 
jest bardzo ważny i doniosły. Dzisiaj patrzymy na Chrystusa 
jako na Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Kto to jest ka-
płan? Kapłan to jest ktoś, kto zostaje powołany przez Boga 
do składania ofiary. Jezus Chrystus właśnie przyszedł na 
ziemię przede wszystkim po to, by złożyć ofiarę i to ofiarę 
szczególną, bo ofiarę ze swojego życia, dlatego to jest Jego 
największe dzieło. Nie tylko głoszenie Ewangelii, przekazanie 
nauki, w której centrum znajduje się przykazanie miłości Boga 
i bliźniego, ale przede wszystkim oddanie na Krzyżu życia za 
nas, abyśmy mieli grzechy odpuszczone, abyśmy zostali przez 
Boga usprawiedliwieni. Dlatego ma tytuł Kapłana, który złożył 
Ojcu Niebieskiemu ofiarę i to ofiarę szczególną, bo nie złożył 
w ofierze czegoś innego, np. płodów rolnych czy zwierząt, ale 
złożył samego siebie – On stał się z własnej woli Barankiem 
ofiarnym. Był tym, kto złożył ofiarę ze swego życia i tym, kogo 
złożył, bo złożył siebie samego, jest Kapłanem i Żertwą ofiarną 
zarazem. Jezus Najwyższy i Wieczny kapłan.

Co z tego dla nas wynika? By odpowiedzieć na to pytanie, 
sięgnijmy do I czytania dzisiejszego, w którym przypomniana 
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jest sylwetka Abrahama. Jest to postać szczególna, nazwana 
ojcem naszej wiary, ojcem wszystkich wierzących. To dzisiej-
sze zdarzenie opisane przez autora natchnionego, wskazuje, że 
Abraham przeszedł wielką próbę wiary. Otrzymał obietnicę, 
że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Ta 
obietnica została spełniona. Już w późnej starości urodził mu 
się syn Izaak. I oto przychodzi próba wiary. Bóg każe tego 
jedynego syna, który był zapowiedzią licznego potomstwa, 
złożyć w ofierze, jakby samemu sobie zaprzeczył. Co zrobił 
Abraham? Nie miał wątpliwości. Zabrał syna, przygotował 
ołtarz i chciał wykonać Boże polecenie. Jedynego syna, który 
był nadzieją na liczne potomstwo, przygotował do złożenia 
Bogu w ofierze. Z pewnością nie rozumiał, dlaczego Bóg takie 
żądanie postawił, jakby zaprzeczające temu, co powiedział. 
Ale ważne było dla niego posłuszeństwo: „oto idę Panie, abym 
pełnił wolę Twoją”. Wiemy, że ofiara nie została złożona z syna, 
tylko z uwikłanego w krzakach baranka, zamiast z Izaaka został 
w ofierze złożony baranek.

I my powinniśmy być zabici za nasze grzechy, nasze prze-
winienia, a Jezus stał się Barankiem za nas, w zastępstwie nas 
oddał życie na krzyżu, żeby nas usprawiedliwić. Wolą Bożą było 
to, żeby Jezus sam stał się człowiekiem i żeby tu został zabity 
jako człowiek w swoim człowieczeństwie, żeby wycierpiał rany 
za nas i w zastępstwie za nas złożył ofiarę. Złożył tę ofiarę na 
drzewie Krzyża. Zamiast nas, to On umarł, dlatego Go nazywa-
my Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata. Dlatego 
Jezus jest dla nas Jedynym i Wiecznym Kapłanem. Najwyższym 
Wiecznym Kapłanem, który w zastępstwie nas złożył życie 
w ofierze i przez to nas uratował od śmierci wiecznej.

2. Ofiarować siebie dla innych

Gdy patrzymy na Jezusa to wnioskujemy, że winniśmy Go 
naśladować w Jego postawie bycia kapłanem. Każdy z nas jest 
powołany by być kapłanem, to znaczy, by być tym, kto składa 
Bogu ofiarę. Także być żertwą ofiarną, być tym, kto składa 
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siebie samego w ofierze. Dlatego dzisiaj, w to święto Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego Wiecznego Kapłana, przypominamy 
sobie, że całe nasze życia ma być przeżywane w postawie 
ofiary dla Boga i ludzi. Samych siebie składamy w ofierze 
Bogu i ludziom. A co jest taką najbardziej osobistą cząstką nas 
samych? Nasza wolność, nasza gotowość na pełnienie woli 
Bożej. Śpiewaliśmy: „przychodzę Boże pełnić Twoją wolę”. 
Nie moją wolę, ale Twoją wolę, taką jaką Ty masz wobec 
mnie. Gdy Jezus modlił się w Ogrójcu i wiedział, że Go czeka 
śmierć krzyżowa, to powiedział: „niech się stanie wola Twoja, 
Ojcze mój, jeżeli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, 
ale dodał, wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty chcesz, niech się 
stanie”. A Bóg chciał, żeby dokonało się zbawienie, żeby ktoś 
szczególny umarł, by ludzie zostali zbawieni. „Niech się stanie 
wola Twoja.” Bogu najbardziej się w nas to podoba, jak my 
przyjmujemy Jego wolę. Dlatego tak bardzo jest ważne, byśmy 
tę Jego wolę rozpoznawali. Jaka jest wola Boża w stosunku do 
mnie? Powtórzmy, że za wzorem Chrystusa, jesteśmy wezwa-
ni, by składać nasze osobiste życie w darze dla Boga, czyli 
wypełniać Jego wolę i też składać to życie za drugich ludzi. 
Wszyscy jesteśmy powołani, by w postawie daru, poświęcania, 
składania swojego życia w ofierze dla Boga i ludzi trwać i życie 
nasze przeżywać.

3. Ofiarna służba Sióstr Józefitek

Możemy wskazać na szczególnych ludzi, którzy są przez 
Boga powołani do składania ofiary. Są to kapłani, biskupi, któ-
rzy składają ofiarę Jezusa Chrystusa i my się do tej ofiary zbaw-
czej przyłączamy. Dobrze jest, jak mamy gotowość do pełnienia 
woli Bożej i potrafimy powtarzać: „przychodzę Boże, pełnić 
Twoją wolę”. To co stanowi naszą codzienność, co się składa 
na codzienność naszego życia, to wszystko chcemy dołączać 
do ofiary Chrystusa, która się wśród nas uobecnia. Dzisiaj mija 
70 lat od przybycia do Polanicy-Zdroju Sióstr Józefitek. One są 
też kapłankami i codziennie składają siebie same w ofierze dla 
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Boga, ofiarując wszystkie swoje myśli, słowa, czyny, wszyst-
ko na większą chwałę Boga. Rozpoznały swoje powołanie, 
rozpoznały wolę Bożą co do siebie i tę wolę Bożą wypełniają, 
a więc są kapłankami, które składają swoje życie w darze Bogu 
i ludziom. To jest piękne, jak Siostry przeżywają swoje życie 
jako dawanie siebie, poświęcanie siebie w ofierze Panu Bogu. 
Jest to także poświęcanie siebie drugim ludziom. Jest to miłe 
Bogu, na tym polega miłość bliźniego, do której jesteśmy we-
zwani, by oddając cześć Bogu, poświęcając Bogu swoje życie, 
zarazem poświęcać swoje życie drugim ludziom, żebyśmy żyli 
dla. Nie dla siebie. Jezus nie był kapłanem dla siebie, tylko 
dla nas i dla nas tu przyszedł i za nas umarł i zmartwychwstał. 
Za Jego wzorem my kapłani i siostry mamy swoje powołanie 
kapłańskie czy zakonne nie dla siebie, ale dla drugich, jesteśmy 
na służbie, jesteśmy wezwani, by składać nasze życie w ofierze 
Bogu i także drugim ludziom. Nie ma piękniejszego celu życia 
na tej ziemi, jak składać swoje życie w ofierze dla drugich. 
To jest piękne, jak na wzór Jezusa Chrystusa, najwyższego 
i wiecznego kapłana, potrafimy składać życie swoje w darze 
dla Boga i drugich.

Drogie Siostry, dziękujemy za to, że od 70 lat, ten dar tu jest 
składany w tym ośrodku szkolno-wychowawczym. To widać, 
że to jest dar dla dzieci i młodzieży w potrzebie, którzy może 
są ubożsi od nas, gdy idzie o sprawność fizyczną, o spraw-
ność umysłową. Ale błogosławiony ten, kto takim służy, kto 
takim osobom składa swoje życie w ofierze, żeby one mogły 
żyć i cieszyć się życiem, mając wokół siebie kochające serca, 
będąc otoczonymi dobrymi sercami. Składamy Bogu dziękczy-
nienie za to, że nas powołał do takich zadań i prosimy o Jego 
błogosławieństwo, byśmy nie ustali w drodze, byśmy to nasze 
składanie życia w ofierze czynili ochotnie, zawsze poddając 
się woli Bożej. Amen.
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Bierzmowanie darem do służby
Międzylesie, 8 czerwca 2017 r.

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

1. Chrystus Barankiem ofiarnym

Najpierw spojrzymy na Chrystusa, którego dzisiaj nazy-
wamy Wiecznym i Najwyższym Kapłanem i wskażemy na 
Jego połączenie z Duchem Świętym, który was dzisiaj napełni 
swoimi darami.

Wśród wielu tytułów, jakie przypisujemy Jezusowi, jest tytuł 
Kapłan. Mówimy, że Jezus Chrystus jest Najwyższym i Wiecz-
nym kapłanem. Kto to jest kapłan? To jest człowiek wybrany 
z ludu, jak mówi Pismo Święte, i dla ludu ustanowiony, aby za 
lud składał Bogu ofiary. Więc pierwszoplanowym zadaniem 
każdego kapłana jest składanie Bogu ofiary. Wiemy, że kapłani 
byli już w Starym Testamencie i oni składali ofiary krwawe. 
Wybierano najładniejsze baranki, zabijano i były składane, były 
Bogu ofiarowane. Gdy Jezus przyszedł do nas, przyszedł po to, 
żeby nas odkupić, żebyśmy nie umarli w naszych grzechach. 
Z tego tytułu Go nazywamy Kapłanem, bo też złożył ofiarę, 
ale nie ze zwierząt, tylko ze swojego życia. Stał się sam Ba-
rankiem Ofiarnym, a więc był tym, kto złożył ofiarę i był tym, 
kogo złożył w ofierze. Samego siebie złożył w ofierze Ojcu, 
oddał swoje życie. To oddanie życia było ofiarą zbawczą za 
nas, w naszym zastępstwie, bo my powinniśmy wszyscy być 
złożeni w ofierze, a Jezus za nas wydał się na śmierć i przebła-
gał Ojca niebieskiego swoim posłuszeństwem, swoją ofiarą na 
krzyżu. Kapłani Nowego Przymierza, czyli kapłani Kościoła 
tę ofiarę Jezusa uobecniają w sposób bezkrwawy, w sposób 
sakramentalny.

Wiemy, że Jezus, zanim został do Krzyża przybity i na Krzy-
żu oddał życie, złożył siebie w ofierze na Golgocie, najpierw był 
z uczniami w Wieczerniku i też ofiarował swoje Ciało i Krew 
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Bogu Ojcu. To Ciało i Krew dał na pokarm i za napój swoim 
uczniom. Była to antycypacja piątkowej ofiary. My dzisiaj spra-
wujemy tę samą ofiarę, ten sam Jezus Chrystus uobecnia swoje 
dzieło zbawcze, które po raz pierwszy sprawował w Wielki 
Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, a w sposób krwawy tego 
dzieła dokonał w Wielki Piątek, oddając swoje życie w ofie-
rze za nas na Krzyżu. Myślę, że tak można wytłumaczyć ten 
tytuł, który dzisiaj Kościół Jezusowi przypisuje i który dzisiaj 
w Kościele jest rozważany, że Jezus Chrystus jest Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanem.

2. Kapłaństwo Jezusa i Kościoła w mocy Ducha 
Świętego

By można było kapłaństwo sprawować, to trzeba mieć moc 
i światło Ducha Świętego. Zauważmy, że Jezus swoje nauczanie 
prowadził w mocy Ducha Świętego. Duch Święty zstąpił na 
Niego podczas chrztu w Jordanie i całe życie Mu towarzyszył. 
W mocy Ducha Świętego Jezus nauczał, czynił cuda i potem 
cierpiał za nas rany, umarł na Krzyżu i w mocy Ducha Świętego 
zmartwychwstał i tę moc Ducha Świętego Chrystus przekazał 
tym, którzy w Niego uwierzyli, a więc Kościołowi.

Tym pierwszym Kościołem byli uczniowie. Objawienie Ko-
ścioła światu miało miejsce podczas Zesłania Ducha Świętego. 
To pierwsze wielkie Zesłanie Ducha Świętego było nam dzisiaj 
przypomniane w I czytaniu. Gdy nastał dzień Pięćdziesiątnicy, 
uczniowie byli zgromadzeni z Maryją w Wieczerniku. Duch 
Święty zstąpił z niebios w postaci wichru i ognistych języków. 
Wypełnił serca i umysły apostołów. Wiemy, jakie wielkie owo-
ce spowodowało to Zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie 
nagle stali się bardzo odważni, lepiej zrozumieli naukę Jezusa, 
przypomnieli sobie to wszystko, co Jezus powiedział, zaczęli 
opowiadać o Jezusie, że jest Mesjaszem, że wydał samego siebie 
za nasze grzechy. Kazanie, które Piotr wygłosił, zawierało tę 
główną prawdę, że Jezus został przybity rękami bezbożnych do 
Krzyża za nasze zbawienie. Mówił: „wyście przybili Jezusa do 
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krzyża rękami bezbożnych”. To jest bardzo ważne stwierdzenie, 
że my wszyscy przybijamy Jezusa do krzyża, jeśli grzeszymy 
i jesteśmy nieposłuszni Bogu. Jezus, idąc na śmierć za nas, 
wypełnił wolę Bożą.

Naszym zadaniem jako chrześcijan, dzieci Bożych, jest 
wypełnianie woli Bożej, nie swojej woli, tylko woli Bożej. 
Wola nasza ludzka nie zawsze się zgadza z wolą Bożą, a my 
trwamy przy naszej woli i jeśli Bóg nam nie chce nam dać 
tego, o co prosimy, to się denerwujemy, mówimy, że Boga 
nie ma. Wszelkie zło przychodzi wtedy, gdy ludzie nie chcą 
słuchać Boga. Was młodych też się dzisiaj bałamuci, żebyście 
nie byli religijni, byście nie chodzili do kościoła, bo to jest 
ciemne średniowiecze, byście stali się nowocześni, wyzwolili 
się z religii, z wiary. To jest ideologia utopijna, którą wam się 
dzisiaj proponuje. Droga młodzieży, w tym kontekście możemy 
powiedzieć, jak ważne jest bierzmowanie, jak ważna jest pomoc 
ze strony Boga, ze strony Ducha Świętego, byśmy mieli siłę do 
wypełniania nie swojej woli, ale woli Bożej, która jest zawarta 
w nauce Jezusa, byśmy potrafili nasze życie traktować jako 
ofiarę za drugich. Jakby to było pięknie, gdybyśmy potrafili 
przeżywać życie w postawie daru i służby dla innych ludzi. 
Nie wstydźmy się być sługami i służyć drugim, tak żyć, żeby 
innym z nami było dobrze. Do tego potrzebujemy wsparcia ze 
strony Ducha Świętego, bo nasz duch jest słaby. Jeżeli nie ma 
otwarcia się na Ducha Świętego, na Bożą pomoc, to rozrasta 
się egoizm w ludzkich sercach. Ludzie zaczynają na siebie 
warczeć, kłócą się, a czasem i zabijają.

Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, by 
wzmacniał naszego ducha, byśmy byli mądrzejsi i lepsi. Bez 
Ducha Świętego, jak mówił św. Paweł, nie można powiedzieć, 
że „Panem jest Jezus”, czyli wyznać, że Jezus jest Najwyż-
szym i Wiecznym Kapłanem, że jest naszym Zbawicielem, 
że umarł za nasze grzechy, że wszystkim nam otworzył drogę 
do Bożego miłosierdzia. Bez pomocy Ducha Świętego to jest 
niemożliwe.
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Zakończenie

Dlatego, drodzy młodzi przyjaciele, chciejcie Ducha Święte-
go dzisiaj przyjąć, te dary Jego rozpoznać i tymi darami Bożymi 
żyć. Pamiętajcie, dzisiaj się nic nie kończy, tylko się zaczyna. 
Niektórzy sądzą, że bierzmowanie to ostatnia sprawa, którą 
trzeba zaliczyć, a potem jesteśmy wolni od Mszy Świętej, od 
modlitwy. To jest wypaczone spojrzenie na sakrament bierz-
mowania. Do bierzmowania po to przystępujemy, żeby nam się 
chciało modlić, by nam się chciało przychodzić na Eucharystię, 
przystępować do spowiedzi, karmić się Ciałem Pańskim, bo 
w każdej Komunii Świętej otrzymujemy moc i światło Ducha 
Świętego. Chrystus nam dodaje Ducha Świętego, którego nam 
przekazał w sakramencie bierzmowania. To jest potrzebne, bo 
my czasem zapominamy, kim jest Duch Święty i zamykamy 
się na Jego działanie. Ciągle nam są potrzebne te kanały, przez 
które Duch Święty dopływa, a tym najważniejszym kanałem 
jest niedzielna Eucharystia.

Dlatego będziemy się modlić, droga młodzieży, żebyście 
się dziś ucieszyli tymi darami Ducha Świętego i stali się dzię-
ki tej mocy niebieskiej lepszymi dziećmi, uczniami i lepszą 
młodzieżą. Dlatego obdarzamy was serdeczną modlitwą, żeby 
to bierzmowanie było dla was początkiem dojrzałego chrześci-
jańskiego życia. Amen.
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Chwalmy Boga całym naszym życiem
Świdnica, 9 czerwca 2017 r.

Msza św. podczas Dnia Skupienia Księży Dziekanów 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Przesłanie Księgi Tobiasza

Drodzy bracia, w latach nieparzystych, w dziewiątym 
tygodniu okresu zwykłego, w ramach pierwszego czytania, 
jesteśmy karmieni natchnionym słowem z Księgi Tobiasza. 
Przypomnijmy, że księga ta zawiera opowiadanie o pewnej 
rodzinie izraelskiej z pokolenia Neftalego, uprowadzonej do 
niewoli do Niniwy, stolicy Asyrii. Ojciec rodziny Tobiasz jest 
człowiekiem zamożnym, poważanym i bardzo pobożnym. 
W czasie prześladowań Żydów, wbrew zakazowi królewskiemu, 
grzebie porzucone zwłoki pomordowanych rodaków, przez co 
naraża się swojemu nowemu władcy. Z woli Bożej spotyka go 
bolesne doświadczenie: traci nie tylko majątek, ale także wzrok, 
jego żona Anna, obarczona troską o utrzymanie rodziny, odnosi 
się do niego z niechęcią. Chory Tobiasz posyła swego syna, 
także Tobiasza, do Rages, do swego przyjaciela, Gabaela, celem 
podjęcia u niego zdeponowanej sumy pieniędzy. Następnie syn 
posłany jest do Ekbatany, do domu Raguela, którego córka 
Sara utraciła kolejno siedmiu mężów wskutek złowrogiego 
działania demona Asmodeusza. Bóg wysłuchuje modlitwy 
starego, ślepego Tobiasza i jego żony Anny, przydziela młode-
mu Tobiaszowi anioła Rafała, który towarzyszy mu w drodze 
do Rages. Po długiej podróży, w czasie której Tobiasz zabiera 
wnętrzności schwytanej w Tygrysie ryby, podróżni przybywają 
do Ekbatany, do domu Raguela. Tutaj młody Tobiasz poślubia 
Sarę, odpędzając demona za pomocą spalonych wnętrzności 
ryby. Młody Tobiasz szczęśliwie wraca do swoich rodziców, 
jest przez nich serdecznie powitany i cudownym lekarstwem 
z ryby – za radą anioła Rafała – przywraca ojcu wzrok. Na 
końcu Rafał daje się poznać jako anioł Pański.
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Drodzy bracia, w historii starego i młodego Tobiasza zawarte 
jest dla nas przesłanie, że Opatrzność Boża czuwa nad tymi, 
którzy są wierni prawu Bożemu. Kto zaufa Bogu, dochowując 
Mu wierności, staje się zawsze zwycięzcą. Z historii tej wypły-
wa także prawda, że cierpienie jest przemijającą próbą zesłaną 
przez Boga, który zawsze je wynagradza jakąś obfitością. Także 
uwydatniona jest rola uczynków miłosierdzia, w tym przypad-
ku – uczynku grzebania zmarłych, a także prawda o prymacie 
głosu sumienia, przez które przebija się głos samego Boga, 
nad ludzkim prawem stanowionym, które nie wyrasta z prawa 
Bożego. Księgę tę można polecać jako lekturę dla małżonków, 
gdyż znajdujemy w niej wiele cennych wskazań dla szczęśli-
wego życia rodzinnego, wypełnionego modlitwą i wiernym 
wypełnianiem każdej woli Bożej.

2. Przesłanie psalmu responsoryjnego

Drodzy bracia, bardzo cenne przesłanie kryje także dzisiej-
szy psalm responsoryjny: „Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego; Chwal, duszo moja, Pana. Będę chwalił Pana do końca 
swego życia, będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję. On 
wiary dochowuje na wieki”. Przykład takiego wielbienia Boga 
miał miejsce w życiu Tobiasza. Stary ojciec uwielbiał Boga po 
szczęśliwym powrocie swego syna. Wychwalał Boga na cały 
głos: „Niech będzie błogosławiony Bóg! Niech będzie błogo-
sławione wielkie imię Jego! Niech będą błogosławieni wszyscy 
Jego święci aniołowie! Niech będzie obecne nad nami wielkie 
imię Jego! I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego 
po wszystkie wielki! Ponieważ zesłał na mnie plagę, a oto teraz 
widzę Tobiasza mego syna” (Tb 11,14).

Obserwując naszą kapłańska pobożność, wydaje się nie-
kiedy, że ciągle za mało jest w naszym życiu wielbienia Boga. 
Czasem może się nam nie podobać takie krzykliwe wielbienie 
Boga, które ma niekiedy miejsce podczas spotkań modlitewnych 
młodzieży. Forma może być dyskusyjna, ale sama potrzeba 
wielbienia wyrasta z naszej kondycji. Jesteśmy stworzeniem 
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Boga, wszystko Mu zawdzięczamy, oprócz naszych grzechów, 
dlatego wychwalanie Boga jest przejawem naszej wdzięczności 
i miłości wobec Pana Boga.

Kiedyś pewien student zapytał Matkę Teresę z Kalkuty, 
ile czasu winien codziennie poświęcać na modlitwę. Matka 
Teresa nie określiła tego czasu, ale powiedziała, że Pana Boga 
należy wysławiać całym życiem. Modlitwa powinna prze-
chodzić w pracę, a praca w modlitwę. W takim właśnie stylu 
pozostawał na co dzień z Bogiem św. Jan Paweł II. Obserwując 
życie religijne naszych katolików, spotykamy takich, którzy – 
owszem – w niedzielę przychodzą do kościoła, spełniają swój 
obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św., ale potem 
w codzienności zapominają o Bogu, tam żyją jakby Boga nie 
było. Taką pobożność postulowali niektórzy katoliccy politycy 
czy dziennikarze. Słuchajmy głosu psalmisty: „Będę chwalił 
Pana do końca mego życia, będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki 
istnieję”.

W dzisiejszym psalmie oprócz zachęty do wielbienia Boga, 
wyrażona jest także prawda o miłosiernym działaniu Boga: 
„Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych... ochrania sierotę i wdowę, lecz 
występnych kieruje na bezdroża”.

3. Przesłanie Ewangelii dnia

Drodzy bracia, w dzisiejszej Ewangelii słowa Psalmu 110 
odnosi Chrystus do siebie: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź 
po mojej prawicy”. Słowa te odsłaniają wtedy dopiero swój 
pełny sens, kiedy przyjmiemy, że mówią one o boskości Jezusa. 
Teologowie i bibliści wskazują na nie, jako na słowa zawiera-
jące prawdę o Bogu troistym w jednej naturze. Przed niedzielą 
Trójcy Świętej, która jest przed nami, warto przypomnieć, że 
prawda o Trójcy Świętej była już wstępnie zarysowana w Sta-
rym Testamencie. Na przykład w opisie stworzenia człowieka 
Bóg wypowiada tajemnicze słowa: „Uczyńmy człowieka na 
Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26). W Księdze Izajasza, 
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serafiny wznoszą trzykrotne Święty, „Święty, Święty, Święty 
jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”.

Drodzy bracia, naśladujmy Tobiasza, naśladujmy wielkich 
przyjaciół Pana Boga w łączeniu modlitwy i pracy w jednym 
wielkim wielbieniu Boga w naszej kapłańskiej codzienności. 
Niech nam stoją zawsze przed oczyma słowa dziś czytanego 
psalmu 146: „Będę chwalił Pana do końca swego życia”. Amen.

Żywioły przyrodnicze i antropologiczne
Gniewków, 10 czerwca 2017 r.

Msza św. z racji 70-lecia założenia OSP 
Kościół pw. św. Barbary

1. Cztery żywioły przyrody

Dzisiaj trzeba powiedzieć homilię o żywiołach. Żywioły 
mogą być przyrodnicze i antropologiczne, które są w nas.

Najpierw powiemy o żywiołach przyrodniczych, bo to z nimi 
walczą strażacy i te żywioły ujarzmiają. Już w starożytności 
wykryto cztery żywioły w przyrodzie: ziemia, woda, powietrze 
i ogień. Te wszystkie żywioły są nam potrzebne.

Ziemia jest naszą karmicielką, bo z ziemi mamy owoce, żyw-
ność, surowce naturalne. Ziemia jest tym pierwszym żywiołem, 
dzięki któremu żyjemy. Dalej, woda – bez wody nie ma życia. 
Wszystko co żyje, wody potrzebuje: rośliny, zwierzęta i my 
ludzie. Woda jest nam potrzebna do picia i jest także podsta-
wowym środkiem higieny. Powietrze – bez powietrza nie ma 
życia, wszystko co żyje oddycha, potrzebuje tlenu, potrzebuje 
powietrza. Wreszcie ogień, który daje światło i ciepło. Potrze-
bujemy ciepła, żeby żyć. Zatem wszystkie cztery żywioły Bóg 
ustanowił, by służyły człowiekowi, ale w niektórych przypad-
kach te żywioły mogą być dla człowieka zagrożeniem.

Zagrożenie przez ziemię – ziemia czasem się trzęsie i wtedy 
strażacy ratują ludzi spod zawalonych budowli. Woda sprowa-
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dza na nas powodzie, przynosi zniszczenia i wtedy również 
strażacy wkraczają do akcji. Powietrze – niszczące trąby 
powietrzne, huragany – wtedy również strażacy przybywają, 
by usuwać negatywne skutki zawalonych drzew, budynków. 
I wreszcie ogień -niebezpieczny żywioł wywołujący pożary, 
z którymi walczy straż pożarna. To są te żywioły, z którymi 
walczą ludzie tworzący zastępy straży pożarnej.

Trzeba jeszcze dodać, że w dzisiejszym społeczeństwie, 
w którym widzimy taki wielki rozwój motoryzacji, jest wiele 
wypadków drogowych. I często jako pierwsi pojawiają stra-
żacy na miejscach wypadków. Rozcinają samochody i ratują 
uwięzionych ludzi. Drodzy bracia strażacy, jesteście ciągle na 
warcie, na służbie. Wystarczy alarm i następuje mobilizacja 
do niesienia pomocy. Dlatego dzisiaj wam za tę służbę bardzo 
dziękujemy, za to, że pomagacie ratować ludzi doświadczanych 
przez te cztery żywioły.

2. Zadanie opanowywania ludzkich pożądliwości

Powiedzmy jeszcze o tych żywiołach, które są wewnątrz nas, 
to są nasze pożądliwości. W dzisiejszej modlitwie były takie 
słowa: „wszechmogący wieczny Boże, przez wstawiennictwo 
św. Floriana męczennika, daj nam stłumić płomienie naszej 
namiętności”. Są w nas żywioły, namiętności, które trzeba 
opanowywać tak, jak opanowujemy powodzie, pożary czy trąby 
powietrzne, tak musimy panować nad tym, co jest w nas. Jakie 
są to namiętności?

U św. Jana Ewangelisty mamy ich wyliczone trzy: „pożą-
dliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota.” Pożądliwość 
ciała to zwykle popęd seksualny. Zobaczcie, ile mamy kłopotów 
zwłaszcza w okresie młodzieńczym. Tylu mamy ludzi pora-
nionych, którzy Boga nie słuchają, nie potrafią namiętności 
opanować, a popęd seksualny w człowieku powinien być 
kierowany przez rozum. Nie jesteśmy zwierzętami, Bóg dał 
nam rozum i trzeba rozumnie tym popędem kierować, według 
wskazań Boga. Ci, którzy Boga nie chcą słuchać, tylko słuchają 
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światowych nauczycieli, to zwykle są poranieni i te rany czasem 
krwawią przez całe życie. Ileż mamy grzechów, zdrad, nie-
szczęśliwych małżeństw z powodu niewłaściwego korzystania 
z tego daru, jakim jest popęd seksualny. To jest jeden żywioł.

Następny żywioł to pożądliwość oczu. Jest to zachłanność 
na mienie materialne, żeby więcej mieć. Jest to konfliktogenne. 
Rodzi się zazdrość, chęć posiadania ciągle więcej niż się ma. 
To jest pazerność na posiadanie i jest to żywioł w nas, który 
trzeba trzymać w ryzach, bo prowadzi czasem do kradzieży, 
zabójstw, niszczenia drugich, żeby dobra materialne zdobyć. 
A one nie dają szczęścia, człowiek się bardziej cieszy z tego 
kim jest, niż z tego, co ma. O szczęściu człowieka nie decyduje 
mienie tylko bycie, sposób bycia.

Trzeci żywioł wewnętrzny to pycha żywota. Jest to pęd do 
znaczenia, do władzy, żeby być pierwszym, zauważalnym, by 
nas ludzie chwalili, wyrażali uznanie, taka namiętność, pogoń 
za pochwałami, za znaczeniem.

To są te trzy żywioły wewnętrzne, które trzeba opanowywać, 
którymi trzeba kierować, trzymać je w ryzach. Gdy patrzymy na 
strażaków, to nam się przypomina, że mamy też panować nad 
naszymi namiętnościami. Tymczasem dzisiaj Bogu dziękujemy, 
że mamy strażaków, którzy nam pomagają opanowywać te 
żywioły przyrodnicze, ale także nam przypominają, że mamy 
opanowywać żywioły nasze ludzkie, które nosimy w sobie, 
żeby to wszystko funkcjonowało według myśli Bożej, według 
Bożych wskazań. Wtedy jest na ziemi lepiej, wtedy świat jest 
lepszy i nam się żyje już na ziemi jak w przedsionku nieba. O to 
się dzisiaj modlimy. Amen.
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Trójca Święta wobec świata i wobec nas
Leżajsk, 11 czerwca 2017 r.

Msza św. z racji odpustu parafialnego 
Kościół pw. Trójcy Świętej

Wstęp

Czcigodny Księże Prałacie Marku, pasterzu wspólnoty 
parafialnej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Leżajsku, 
wraz z księżmi współpracownikami,
Dostojny i Czcigodny Ojcze Joachimie, kustoszu naszej 
Bazyliki Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku,
Księże doktorze Marcinie,
Wszyscy tu obecni Bracia i Siostry w Chrystusie, łącznie 
ze srebrnymi Jubilatami w małżeństwie Moniką i Tomaszem 
Chrząstkami!

Bracia i Siostry! Kiedyś na katechezie jeden z uczniów po-
stawił pytanie katechecie, kiedy Pan Bóg ma swoje imieniny. 
Katecheta nieco zakłopotany po chwili powiedział, że Pan Bóg 
ma imieniny w uroczystość Trójcy Świętej, bo wtedy Bóg jest 
wspominany jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Taką odpo-
wiedź można by przyjąć w uroczystość Trójcy Świętej, bo są to 
imieniny naszego Pana Boga, który jest jeden w Trzech Oso-
bach. Ma jedną naturę, ale są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, 
Bóg Syn i Bóg Duch Święty. To jest największa tajemnica naszej 
wiary i nigdy nie możemy tej tajemnicy przeniknąć i zrozumieć, 
ale w prawdę tę możemy tylko uwierzyć, że właśnie tak jest, 
że jest Bóg w Trójcy Osób.

1. Chrześcijaństwo jedyną religią wyznającą 
trynitarny monoteizm

Moi Drodzy, gdy zaglądamy do historii narodów, kultur 
cywilizacji, to znajdziemy tam dwa pytania dotyczące Boga. 
Pierwsze pytanie to: czy Bóg istnieje i drugie pytanie: kim ten 
Bóg jest? Na to pierwsze pytanie ludzkość dawała odpowiedź 
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pozytywną. W każdej kulturze i cywilizacji była obecna religia 
i przekonanie, że poza tym światem widzialnym, w którym 
działamy i żyjemy, jest świat Boski. Jest Stwórca i konstruktor 
tego świata, w którym jesteśmy. Ateistów takich czysto teo-
retycznych było w dziejach nauki i kultury niewielu, chociaż 
niektórzy deklarowali swój ateizm, ale potem się nawracali. 
Czasem robili to dla pieniędzy, czy dla mody, która panowała, 
czy dla poprawności politycznej, ale w gruncie rzeczy coś tam 
we wnętrzu innego tkwiło, jakiś mały zalążek wiary, jakaś 
rzeczywistość ponadzjawiskowa.

Drugie pytanie kim jest Bóg? Na to pytanie padały różne 
odpowiedzi. Jeżeli badamy historię religii światowych tych 
wielkich i tych mniejszych, to natrafimy na przeróżne koncepcje 
Pana Boga. Zwykle były to koncepcje osobowe wskazujące, że 
Bóg musi być podobny do człowieka, że jest osobą. To że Bóg 
jest jeden w Trzech Osobach to jest prawda, którą przyjmuje 
tylko jedna religia na świecie. Tą religią jest chrześcijaństwo. 
Dzisiaj mamy trzy czy cztery religie światowe, a więc judaizm, 
buddyzm, chrześcijaństwo i islam. Z tych wyliczonych religii 
tylko chrześcijaństwo wierzy w Boga, który jest Troisty. Jest to 
tzw. monoteizm trynitarny. Są religie, które przyjmują jednego 
boga, ale są tzw. religie politeistyczne, które istnienie przyjmują 
wielu bogów. Jeśli znamy mitologię grecką, historię rzymską, to 
wiemy, że tam tych bóstw było bardzo dużo, natomiast mamy 
trzy religie monoteistyczne. To jest chrześcijaństwo, judaizm 
i islam, ale tylko chrześcijaństwo wyznaje prawdę, że Bóg 
jest jeden w Trzech Osobach. Są Trzy Osoby Boskie mające 
tę samą naturę i przypisuje się im różne działania, aczkolwiek 
należy założyć i umieścić tę prawdę, że Bóg działa zawsze jako 
Trójca Osób. Bóg Ojciec działa przez Syna w Duchu Świętym. 
Mając takie założenie, możemy śledzić Boże Objawienie, bo 
Bóg nam się przedstawił, że jest Troisty. Ludzie na to nigdy 
by nie wpadli, do tego by nie doszli swoim rozumem, że Bóg 
jest jeden w Trzech Osobach. To przedstawienie Pana Boga 
nam ludziom najpełniej dokonało się przez Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, tę osobę Boską, która nie przestając być Bogiem, 
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stała się człowiekiem, dokonała dzieła odkupienia i pozostanie 
z nami aż do skończenia świata.

2. Trzy osoby Boskie w dziejach zbawienia

Patrząc na dzieje zbawienia, wnikając w Boże objawienie, 
w Pismo Święte, możemy przypisać poszczególnym osobom 
wielkie dzieła. Bogu Ojcu dzieło stworzenia, Synowi Bożemu 
dzieło odkupienia, Duchowi Świętemu dzieło uświęcenia. 
Codziennie wyznajemy i w każdą niedzielę wypowiadamy 
te słowa: „ Wierzę w jednego Boga, Ojca Stworzyciela nieba 
i ziemi”. W tym pierwszym zdaniu wyznajemy, że Bóg Ojciec 
Jest Stwórcą nieba i ziemi. Ta ziemia to nie jest nasz dom, który 
sami stworzyliśmy, to jest dzieło Boże, my ten świat możemy 
tylko po części meblować. Możemy go udoskonalać, czynić 
go lepszym lub gorszym. Mamy władzę nad tym światem 
ograniczoną. Nie możemy definitywnie wpływać na zmianę 
pogody, bo jesteśmy pełni ograniczeń. Bóg jest Wszechmocny 
i to jest Jego dom i Jego świat, bo On jest Stwórcą nieba i ziemi. 
Świat nie wziął się znikąd, bo wszystko, co istnieje w świecie, 
ma swoją przyczynę. Nic sobie samemu nie daje istnienia, 
ale zawdzięcza swoje istnienie komuś, czy czemuś drugiemu. 
Świat też nie mógł się sam z siebie wziąć, tylko za nim stoi Bóg 
Stworzyciel. Jest wyraźnie powiedziane, że Stwórcą świata jest 
Bóg, Bóg Ojciec.

Jeśli tę prawdę przyjmiemy, to należy dodać, że każda i każ-
dy z nas jest tu na ziemi za sprawą Pana Boga. Nikt z nas nie 
wybrał sobie mamy, to Pan Bóg nam ją wybrał, wybrał nam 
również czas naszego narodzenia. Mogliśmy się urodzić w wie-
ku piątym, piętnastym, czy osiemnastym. W tych poprzednich 
wiekach też ludzie żyli i historia tych bardziej znamienitych do 
dziś wspomina i pamięta. To, że my dziś tu żyjemy, to nie jest 
nasz wybór, to jest dar istnienia, dar bycia pochodzący od Boga 
Stwórcy. Jestem i żyję, tylko dlatego, że Bóg jest i On chciał 
mnie mieć tu i teraz. Oczywiście posłużył się rodzicami, ale 
to On jest tym, kto stoi u źródła naszego życia. Pan Bóg nam 
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też wyznaczy czas odejścia z tego świata i ten czas jest dla nas 
trudny do przyjęcia. Widzimy, jak młodzi ludzie umierają, jak 
matki zostawiają dzieci, nawet niemowlęta odchodzą do wiecz-
ności. To są takie trudne doświadczenia i pytamy dlaczego tak 
jest i nie znajdujemy tu na ziemi odpowiedzi na takie pytania. 
Jedno jest pewne, nic się nie dzieje bez woli Bożej. Każdy ma 
swoje życie zaprogramowane przez Pana Boga i On nam wyzna-
czy godzinę przejścia z życia ziemskiego do życia wiecznego.

Warto sobie postawić dzisiaj pytanie w uroczystość Trójcy 
Świętej. Czy dziękuję Panu Bogu za to, że jestem, a to ozna-
cza, że jestem kochany najpierw przez Boga, bo gdyby mnie 
nie kochał, to by mnie nie było. Moje istnienie jest pierwszym 
znakiem miłości Boga. Słowo żyję, oznacza, że jestem kochany. 
Czy Panu Bogu dziękuję za to, czy dziękuję za łaskę powołania, 
za dar macierzyństwa, za to że jestem mężczyzną czy kobietą. 
To co dziś mówią o tzw. płci kulturowej, o zmianie płci, to są 
zwykłe dewiacje, które należy odrzucać. Ludzie potrafią wymy-
ślać przeróżne niedorzeczne i niemądre rzeczy. Czy dziękujemy 
za to, kim jesteśmy, a więc za dar współmałżonka, za dzieci, 
za rodziców. To ważne pytanie, które trzeba stawiać sobie i na 
nie odpowiadać.

Druga Osoba Boska, Syn Boży przyjął naturę ludzką. Jezus 
Chrystus, odwieczny Syn Boży, stał się człowiekiem i przy-
szedł na świat nie tylko po to, aby nas wezwać do miłości, nie 
tylko po to, aby powiedzieć kim jest, że jest Troisty, ale w tym 
Objawieniu Bożym Pan Jezus wskazał nam misję, jaką tu na 
ziemi wypełnia. To jest misja odkupienia świata.

Mamy za sobą Święta Wielkanocne. To właśnie wtedy 
patrzymy na Jezusa, który oddał za nas swoje życie. On spra-
wiedliwy, wydał się na śmierć za nas niesprawiedliwych. To my 
powinniśmy umrzeć za nasze grzechy, ale to Jezus zgodził się 
umrzeć za nas, żebyśmy mieli grzechy odpuszczone i byśmy 
mogli być szczęśliwi na wieki. Tu na ziemi tęsknimy za tym 
szczęściem, ale go nigdy nie znajdujemy w zadowalającym 
wymiarze. Nosimy w sobie tęsknoty, które tu na ziemi nie mogą 
być zaspokojone. Wierzymy, że przyjdzie czas, kiedy wreszcie 
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osiągniemy to poszukiwane szczęście, gdy będziemy w naszym 
nowym domu i ten dom nam otworzy Jezus Chrystus, dlatego 
powtarzamy: „Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławi-
my Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył”.

Kim jest dla mnie Chrystus. Czy Go kocham, czy ufam 
Mu, czy często powtarzam Jezu ufam Tobie, Jezu jesteś dla 
mnie wszystkim, jesteś moim Zbawicielem, Nauczycielem 
i Przewodnikiem. Czy jestem i czy czuję się świadkiem Jezusa, 
który mnie odkupił i dla mnie zmartwychwstał i tym swoim 
zmartwychwstaniem zapowiedział też moje kiedyś zmartwych-
wstanie. Czy Jezus jest dla mnie najważniejszy w moim życiu, 
z kim się przyjaźnię, od kogo otrzymuję prawdę i miłość.

Trzecia Osoba Boska Duch Święty, który pochodzi od Ojca 
i Syna. To jest ta miłość osobowa. Ojciec Syna tak miłuje, że ta 
miłość staje się osobowa i jakby stworzyła Ducha Świętego. To 
stworzenie nie ma początku i to jest dla nas trudne do pojęcia. 
Duch Święty uświęca świat i w tej chwili czas Kościoła to jest 
czas Ducha Świętego. Bóg Ojciec działa w Kościele przez 
swojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Apostoł 
Paweł powiedział: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga 
i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor,16).

Jesteśmy bierzmowani, ochrzczeni, czy wiesz, że jesteś 
świątynią Ducha Świętego, czy dbasz o piękno tej świątyni? 
Czy twoje serce jest mieszkaniem dla Boga, który w tobie chce 
przebywać i działać przez ciebie? Czy oddajesz Bogu swoje 
usta, żeby przez nie kierował słowo pocieszenia, dobrej rady, 
słowo miłości, słowo prawdy do osób wśród których żyjesz? 
Czy oddajesz Jezusowi, Duchowi Świętemu swoje serce, żeby 
miłość Boża z niego przepływała do twojej żony, do twojego 
męża, dziecka, sąsiada. Wszelka miłość rodzi się z Boga i nie-
kiedy przepływa przez nas. Czy jestem narzędziem blokującym 
przepływ tej miłości do drugiego człowieka, do mojego bliźnie-
go, czy jestem drożnym kanałem, przez który przepływa miłość 
Boża. Czy jako ochrzczeni i bierzmowani, jesteśmy otwarci na 
działanie Ducha Świętego. Czy mocą światła Ducha Świętego 
poprawnie przemawiamy, właściwie korzystamy z naszego 
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języka i czy nasze życie jest wypełnione uczynkami miłości, 
które pochodzą od Pana Boga.

W tym miejscu można zamknąć to nasze spojrzenie na trzy 
Osoby Boskie, które mają wspólne działanie. Bóg działa na 
zewnątrz zawsze w Trzech Osobach. Ojciec działa przez Syna 
w Duchu Świętym.

W jaki sposób my oddajemy cześć Trójcy Przenajświęt-
szej? Najpierw oddajemy cześć w liturgii świętej, w naszych 
pacierzach. Zwykle na co dzień zapominamy, jak ważny jest 
znak Krzyża Świętego, kiedy mówimy: „W Imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego”. To powinna być nasza pierwsza czynność 
po przebudzeniu, bo każdy dzień, to jest takie nasze nowe naro-
dzenie, by żyć i działać, dlatego kierujemy słowa: w Imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Zaczynamy nowy dzień w Imię Boże. 
To przyzywanie Trójcy Świętej w znaku Krzyża jest bardzo 
ważne. Przy okazji skontrolujmy, jak wykonujemy znak krzyża 
przed jedzeniem, przed podróżą, czy w ogóle to robimy i czy 
ten znak jest wykonywany przez nas z należytym pietyzmem 
i pobożnością. To jest nasze pierwsze i najprostsze wyznanie 
wiary w Trójcę Świętą. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
To wyznanie jest bardzo ważne i Msza Św. rozpoczyna się od 
tego znaku i kończy się błogosławieństwem Trójcy Świętej. 
Niech was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Niech więc znak krzyża będzie odnowiony po tym naszym 
dzisiejszym odpuście. Są słowa dziękczynienia, które zamykają 
każdą tajemnicę Różańca św. „Chwała Ojcu i Synowi i Du-
chowi Świętemu”. To jest również najkrótsze dziękczynienie 
Bogu w Trójcy Jedynemu za te wielkie dary, które od Boga 
otrzymujemy.

3. Trójca Święta wzorem komunii osobowej

Trójca Święta jest dla nas wzorem komunii osobowej, a my 
w tej komunii żyjemy. Podstawową komunią osobową to jest 
małżeństwo i rodzina. W małżeństwie mamy urzeczywistniać 
jedność i miłość, jaka jest w Trójcy Świętej i jest ona najdosko-
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nalsza. To jest model, to jest dla nas wzorem do kształtowania 
i pielęgnowania naszej więzi międzyosobowej, więzi między 
małżonkami.

Niech zapytają dzisiaj srebrni jubilaci Monika i Tomasz, jak 
to u nich jest. Wy też starsi, będący tu niedawno pięćdziesięcio-
latkowie zapytajcie, jaka jest ta więź międzyosobowa. Nigdy tu 
na ziemi ideału nie osiągniemy, ale trzeba pamiętać, jaki mamy 
wzór, model do którego winniśmy zdążać. Ta wewnętrzna 
jedność i miłość w Trójcy Świętej ma być dla nas wzorcem 
do kształtowania miłości w małżeństwie, we wspólnotach 
sąsiedzkich, parafialnych, narodowych i międzynarodowych. 
To jest wzór do bycia razem w jedności i miłości tu na ziemi, 
a potem w niebie.

Zakończenie

Módlmy się w naszej dzisiejszej Eucharystii, abyśmy byli 
czcicielami Trójcy Świętej i tę Trójcę Świętą z czcią wielbili 
znakiem krzyża. Mamy też na wzór Trójcy Przenajświętszej 
kształtować na tej drodze życia, którą jeszcze mamy przed 
sobą, nasze ziemskie wspomniane wspólnoty w szczególności 
małżeństwo i rodzinę. Amen.

Wprowadzajmy młode pokolenie 
na drogę Ośmiu Błogosławieństw

Świdnica, 12 czerwca 2017 r.
Msza św. z okazji 25-lecia Przedszkola Sióstr Prezentek 

Kościół pw. Świętego Krzyża

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani na czele z obecnym i byłym 
proboszczem parafii katedralnej oraz ks. dyrektorem naszej 
diecezjalnej Caritas,
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Czcigodna Matko Olgo, Matko Generalna Sióstr Prezentek
Droga Siostro Bernardeto, dyrektorze Przedszkola Sióstr 
Prezentek w Świdnicy wraz w wszystkimi pracownikami 
tej instytucji,
Czcigodni Rodzice naszych przedszkolaków,
Szanowni goście dzisiejszej uroczystości,
Kochane dzieci, bracia i siostry w Chrystusie!

Przed chwilą powtarzaliśmy, za małą Weroniką, słowa: 
„Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan Jest dobry” (Ps 34,9a). 
Śpiewaliśmy radośnie te słowa w 25-lecia istnienia i działania 
Przedszkola Sióstr Prezentek w Świdnicy. Pan Bóg jest dla nas 
dobrym, kochającym nas ojcem, tatusiem. Zastanówmy się, 
gdzie widoczna jest ta miłość Boża, gdzie można zobaczyć, że 
Bóg naprawdę jest dobry?

1. Dobry Bóg dał nam rodzinny dom: mamę i tatę

Pan Bóg stworzył dla nas świat, stworzył niebo i ziemię. Na 
ziemi stworzył rośliny, zwierzęta, ptaki, ryby i nas ludzi. Pan 
Bóg stworzył każdą i każdego z nas. Abyśmy mogli zaistnieć 
i na ten świat się narodzić, Pan Bóg wybrał dla nas mamę. Nikt 
z nas mamusi sobie nie wybrał. To właśnie Bóg wybrał niewia-
stę, kobietę, która nas urodziła i wychowała. Mama jest dla nas 
najbliższą osobą i mama zwykle najbardziej nas kocha. Pierwsze 
słowo, które dzieci wypowiadają to słowo „mama”. Przy mamie 
jest nam zawsze dobrze. gdy mamy jakieś zmartwienie, gdy 
spotka nas jakieś nieszczęście, idziemy czy nawet biegniemy do 
mamy. Oprócz mamy, mamy tatę, tatusia, a także mamy zwykle 
babcię, dziadzia, którzy nas także kochają i nami się cieszą. 
W domu rodzinnym mamy także często rodzeństwo: braciszka, 
siostrzyczkę, z którymi się bawimy i spędzamy wspólny czas.

2. Dobry Bóg dał nam przedszkole

Drogie dzieci, dzisiaj, gdy o tym Mówimy, chcemy Panu 
Bogu podziękować za nasz rodzinny dom, za mamę, za tatę, za 
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babcię, za dziadzia, za siostrę czy brata. Powtórzmy raz jeszcze 
mamy, taty, babci dziadzia, a także siostry ani brata sobie nie 
wybieramy. Te osoby najbliższe daje nam dobry Bóg. Dlatego 
dzisiaj chcemy Panu Bogu dziękować za nasz rodzinny dom: 
za mamę, tatę, babcię, dziadzia, rodzeństwo. Oprócz domu 
rodzinnego, dobry Bóg dał nam jeszcze coś więcej. Dzisiaj, 
gdy obchodzimy 25-lecie działalności Przedszkola Sióstr Pre-
zentek, chcemy powiedzieć, że Pan Bóg dał nam także siostry 
Prezentki, a przez nie dał nam przedszkole. Do przedszkola 
przychodzimy z naszego domu rodzinnego. Rodzice nas za-
pisują do przedszkola, a potem nas codziennie przywożą. 
Czasem to przywożenie jest wcześnie rano, gdy chętnie jeszcze 
byśmy pospali, ale przecież mamusia czy tatuś muszą iść do 
pracy i wcześniej muszą was dostarczyć do przedszkola. Gdy 
jesteśmy w przedszkolu, spotykamy tam siostry zakonne, panie 
wychowawczynie i przede wszystkim spotykamy koleżanki 
i kolegów. O ile braciszka czy siostrzyczki nie możemy sobie 
wybrać, o tyle możemy sobie wybrać, kto będzie moją kole-
żanką czy kolegą.

W przedszkolu mamy zabawy, naukę, jedzenie, wypoczynek, 
czasem także spanie. Nasze siostry, czy panie wychowawczy-
nie, opowiadają nam o różnych sprawach, uczą nas śpiewać, 
także tańczyć, uczą nas różnych zabaw. Możemy powiedzieć, 
że w przedszkolu płynie ładnie czas, bo przedszkole uczy, 
bawi nas.. W przedszkolu także nas uczą o Panu Bogu, o Panu 
Jezusie, opowiadają nam o świętych. Uczą nas także modlitwy 
i piosenek religijnych. Dlatego też tak wielu rodziców chciałoby 
mieć dzieci właśnie tu, w Przedszkolu Sióstr Prezentek, gdyż 
tutaj można się nauczyć także modlić i nauczyć się dobrych 
zasad życia, dobrego mówienia i dobrego postępowania.

3. Dobry Bóg pokazuje nam przez Chrystusa dobrą 
drogę życia

Kochane dzieci, drodzy rodzice, w dzisiejszej Ewangelii Pan 
Jezus przypomniał nam swoje Błogosławieństwa, które wygłosił 
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na początku swojej publicznej działalności w Kazaniu na górze, 
na brzegu jeziora Galilejskiego. Jest to pokazanie drogi, która 
prowadzi do szczęścia. Mamy świadomość, że tą drogą wspinają 
się ku świętości siostry Prezentki i że tę drogę wskazują także 
wraz z paniami wychowawczyniami – swoim podopiecznym, 
swoim przedszkolakom. Jakie to ważne, by młode pokolenie, 
od najmłodszych lat było zapoznawane i zachęcane do postę-
powania wedle wskazań naszego Zbawiciela.

Tylu rodziców naszego miasta powierza siostrom Prezent-
kom swoje pociechy, dzieci i wnuki, wiedząc, że przekazują 
je w dobre ręce. W roku 25-lecia tego przedszkola Panu Bogu 
serdecznie dziękujemy za dar jego funkcjonowania, za dar sióstr 
Prezentek, które kształtują swoich podopiecznych w duchu 
wartości chrześcijańskich i narodowych. Tu dzieci uczą się 
mówienia prawdy, uczą się modlitwy, uczą się być dobrymi 
córkami i synami dla swoich rodziców i dobrymi wnukami 
i wnuczkami dla swoich dziadków.

Zakończenie

Za to wszystko, o czym dziś mówiliśmy, podziękujmy w tej 
Mszy św. Dobremu Bogu i prośmy naszego niebieskiego Ojca, 
aby nadal był dla nas dobry, by nas darzył dobrym zdrowiem, 
by błogosławił rodzicom, dziadkom, Siostrom Prezentkom, 
wychowawczyniom i wszystkim nam. Amen.
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W mocy Ducha Świętego na szlakach 
Chrystusowych dróg do szczęścia

Świdnica, 12 czerwca 2017 r.
Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, na czele z ks. prałatem, 
proboszczem parafii katedralnej,
Drodzy bracia diakoni i klerycy,
Czcigodni Rodzice, szanowni goście dzisiejszej uroczystości,
Kochana młodzieży, kandydatki i kandydaci do Sakramentu 
Bierzmowania!

W Ewangelii dzisiejszej zostały przypomniane błogosła-
wieństwa Pana Jezusa, stanowiące wstęp do Jego kazania, jakie 
wygłosił nad jeziorem Galilejskim na początku swojej publicz-
nej działalności. Owe błogosławieństwa stanowią konstytucję 
chrześcijańskiego życia i wytyczają drogę do osiągnięcia 
szczęścia częściowego na ziemi i pełnego, trwałego w niebie.

1. Chrystusowa droga do szczęścia

Droga młodzieży, Chrystus w swoich błogosławieństwach 
wskazuje nam drogę, która pozornie wydaje się przekreślać 
drogę do szczęścia, gdyż nie jest zgodna z naszymi naturalnymi 
pragnieniami i odruchami, a także z tym, co mówią światowi 
liderzy, reklamujący recepty na udane życie. Nie mamy co 
udawać przed Bogiem i przed sobą, że kochamy ubóstwo, 
cichość, prześladowanie, smutek, poniżenie. Wiemy dobrze, 
że bogatemu łatwiej się żyje, że krzykacze – przeprowadzają 
swoje, że kto atakuje – zwycięża, że ambitni i bezwzględni – 
wybijają się i do czegoś dochodzą. Jednakże zauważmy, że 
światowe drogi do szczęścia powalają osiągnąć szczęście jedy-
nie chwilowe, na krótką metę. Natomiast propozycja Chrystusa 
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jest inna, mniej atrakcyjna. Chrystus nie zachęca do rewolty 
i odwetu w stosunku do bogatych; nie zachwala stosowania siły 
przeciw przemocy; cieszy się z naszej odwagi w wypowiadaniu 
i bronieniu prawdy i przedkłada cichość, cierpliwość, pokorę, 
miłosierdzie nad postawę zadziorną i agresywną.

Chrystusowe błogosławieństwa wskazują heroiczną dro-
gę człowieka, która prowadzi ku jego rzeczywistej promocji 
i wielkości.

Drodzy bracia i siostry, Osiem Błogosławieństw Pana Jezusa 
można porównać do ośmiu różnokolorowych górskich szlaków 
prowadzących na ten sam szczyt szczęścia, szczyt doskonałości 
i świętości.

2. Osiem szlaków na szczyt szczęścia

Jest szlak ubóstwa: np. kiedy ci jest trudno związać koniec 
z końcem, kiedy cię okradną, oszukają, kiedy zabraknie tego, 
co wydaje się niezbędne. Błogosławiony, kto potrafi wtedy 
powiedzieć: Bóg sam wystarczy. Obejdę się bez tego. Bóg 
mnie wspomoże.

Jest szlak smutku, płaczu. Czasem zło, samotność, choroba 
wyciskają łzy z oczu. Nie chodzi o to, by szukać smutku, ale 
o to, by nie wstydzić się łez, by przyjąć z godnością jakieś 
niepowodzenie, jakąś krzywdę, przyjąć z godnością wyzna-
czoną nam dozę bólu i nie wstydzić się łez. Błogosławiony, kto 
z cierpienia potrafi uczynić stopień ku górze.

Jest szlak cichości, szlak samotnej pracy, modlitwy, skupie-
nia, wewnętrznej skromności i pokory, wewnętrznej harmonii.

Jest szlak spragnionych sprawiedliwości, czyli świętości. 
To droga tych, którzy mają świadomość swojego grzechu, ale 
pragnących uwolnienia się od niego, tęskniących za życiem 
z Bogiem.

Jest szlak miłosierdzia. Błogosławiony, który idąc w górę, 
nie zapomina o słabszych, których mija. Jest gotów stracić czas, 
by im pomóc, by podać im dłoń.

Jest droga czystego serca. Czyste spojrzenie wiary pozwala 
oglądać Boga już tu na ziemi. Idący tym szlakiem potrafią za-
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pierać się samego siebie, potrafią sobą kierować a innym służyć, 
potrafią odnosić zwycięstwa nad sobą.

Jest szlak wprowadzania pokoju. Jest to droga przebacza-
nia, zgody na inność bliźniego. Podążający tym szlakiem nie 
sieją intryg, nie straszą, są odważni i zdecydowani w sprawach 
dobra i zła.

Jest wreszcie szlak cierpienia i prześladowania dla spra-
wiedliwości. Na tym szlaku cierpi się często za prawdę, za 
nieprzestrzeganie poprawności politycznej. Na tej drodze są 
kamienie, które ranią. Przykładem tego są ciągle ponawiane 
ataki mediów liberalnych na Radio Maryja, Telewizję Trwam, 
a także atak liberałów na comiesięczną modlitwę za ofiary 
 katastrofy  smoleńskiej. Trzeba to wszystko cierpliwie prze-
trzymać.

3. Duch Święty naszą mocą w wytrwałym podążaniu 
drogą Ośmiu Błogosławieństw

Droga młodzieży, wszystkie te szlaki, drogi wskazane przez 
Chrystusa, ostatecznie prowadzą na ten sam szczyt, który można 
nazwać szczęściem. Mamy świadomość, że tą drogą podążał 
sam Chrystus, także Maryja, Jego i nasza Matka i tak wielu 
Jego przyjaciół, których nazywamy świętymi.

Przyjmijmy dzisiaj Jego zaproszenie do zdobywania szczę-
ścia – na drodze realizacji Ośmiu Błogosławieństw, a więc: 
bycia ubogim duchem, bycia cichym, miłosiernym, czystego 
serca, pokój czyniącym, cierpiącym dla sprawiedliwości.

Pamiętajmy, że Bóg jest zawsze po stronie pokornych, ci-
chych, płaczących, miłosiernych, pokój czyniących, po stronie 
prześladowanych, doświadczanych przez niesprawiedliwych. 
Zawierzmy Bogu. Nie idźmy ku szczęściu drogą wskazywaną 
przez świat. Zaufajmy Temu, który powiedział: „Błogosławieni 
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mó-
wią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie 
się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” 
(Mt 5,11-12). Niech nas na tej drodze wskazanej przez Chrystu-
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sa wspomaga światło i moc Ducha Świętego. Bez Jego wsparcia 
nie jesteśmy w stanie obrać tej drogi i na niej wytrwać.

Niech was na tej drodze Chrystusowych Błogosławieństw 
wspomaga także Maryja, Matka Chrystusa i nasza Matka. Nie 
zapominajmy, że przeżywamy Jej rok: trzechsetną rocznicę 
koronacji Jej wizerunku jasnogórskiego i setną rocznicę Jej 
spotkań z pastuszkami fatimskimi. Nałożyliśmy korony na 
wizerunek w katedrze świdnickiej, na znak, że Ją kochamy, 
i że chcemy wspinać się przez ziemię na niebiański szczyt, do 
pełnego szczęścia, drogą Jezusowych błogosławieństw. Niech 
Ona, nasza Matka, towarzyszy nam w tej drodze i wyprasza 
nam dary Ducha Świętego na każdy czas.

Zakończenie

Droga młodzieży, kiedy dzisiaj otrzymacie moc Ducha Chry-
stusa i zostaniecie naznaczeni na czole Jego krzyżem, bądźcie 
świadkami Jego Ewangelii, Jego męki, śmierci i zmartwych-
wstania, bądźcie żywymi członkami wspólnoty Kościoła i pod 
przewodem Ducha Świętego starajcie się służyć wszystkim za 
wzorem Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
aby służyć.

A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na 
wiarę, którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem 
w dniu waszego chrztu i tę wiarę teraz wyznajcie.
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„Idźcie i głoście” – głoszenie Chrystusa 
w słowie i w czynach

Pieszyce, 13 czerwca 2017 r.
Msza św. z racji odpustu parafialnego 

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy

Wstęp

Czcigodny i drogi księże prałacie Edwardzie, pasterzu 
tutejszej wspólnoty parafialnej, Dostojny Księże prałacie 
Stanisławie, dziekanie dekanatu bielawskiego wraz 
z kapłanami z tegoż dekanatu,
Drodzy tutejsi parafianie, bracia i siostry w Chrystusie!

Każda parafia katolicka przeżywa w trakcie roku liturgicz-
nego różne uroczystości i święta wraz z całym Kościołem ka-
tolickim. Wśród różnych uroczystości jest także uroczystość jej 
niebieskiego patrona, którą nazywamy odpustem parafialnym. 
Są to jakby imieniny wszystkich parafian, bowiem niebieski pa-
tron jest patronem wszystkich członków wspólnoty parafialnej, 
a więc księży posługujących w danej parafii, a także wiernych 
świeckich. Właśnie dzisiaj taką uroczystość przeżywamy u was, 
gdyż Kościół katolicki wspomina dzisiaj w swojej liturgii św. 
Antoniego z Padwy.

Z racji odpustu parafialnego, w dzisiejszej homilii przypo-
mnimy sobie najpierw życiorys Świętego Antoniego, a następ-
nie powiemy o dwóch głównych powinnościach, jakie mamy 
wobec św. Antoniego jako patrona parafii: o oddawaniu mu czci 
przez proszenie go o wstawiennictwo u Boga oraz o oddawanie 
mu czci przez naśladowanie go w naszym życiu.

1. Główne dane z życiorysu i początkowy kult 
św. Antoniego

Antoni urodził się w roku 1195 w Lizbonie, w Portugalii. Na 
chrzcie św. otrzymał imię Ferdynand. W piętnastym roku życia 
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wstąpił do klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Po 
dwu latach przeniósł się do klasztoru Santa Cruz w mieście Co-
imbra, gdzie pogłębiał swoje studia teologiczne. W 1220 roku 
przyniesiono do miasta Coimbry ciała pięciu męczenników 
franciszkańskich, misjonarzy z Afryki. Antoni bardzo przeżył 
ich męczeńską ofiarę. Wiedziony głosem Bożym, wstąpił 
do zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka. Imię zakonne 
zapożyczył od patrona klasztoru św. Antoniego – Pustelnika. 
Następnie został wysłany na misję do Maroka, do Afryki. Tam 
zapadł na zdrowiu i rychło musiał wracać do rodzinnego kraju. 
W drodze powrotnej nie zdołał jednak dotrzeć do Portugalii. 
Burza na Morzu Śródziemnym zapędziła go na Sycylię. Stam-
tąd udał się do Asyżu (1221), gdzie trwała kapituła generalna. 
Tam prawdopodobnie spotkał się ze św. Franciszkiem. Z Asyżu 
prowincjał wysłał go do Romanii – środkowych Włoch. Wnet 
Antoni zasłynął tam jako utalentowany kaznodzieja. Przemie-
rzał północne Włochy, także udał się na jakiś czas do Francji. 
Wszędzie porywał wiernych wspaniałymi kazaniami. Pośród 
jego słuchaczy byli uczeni i możni ówczesnego świata. Papież 
Grzegorz IX wezwał go, aby był kaznodzieją kardynałów 
i prałatów Kurii Rzymskiej. Ostatnie lata życia spędził Antoni 
w Padwie, w północnych Włoszech. W końcowych miesiącach 
życia usunął się w zacisze do małej miejscowości pod Padwą. 
Tuż przed śmiercią kazał się zawieźć do Padwy. Umarł przed 
bramą Sióstr Klarysek w Padwie w dniu 13 czerwca 1231roku, 
5 lat po śmierci św. Franciszka. Pogrzeb jego był prawdziwą 
manifestacją ówczesnej ludności. Podobno już w czasie po-
grzebu i wkrótce po nim wydarzyło się przy grobie Antoniego 
wiele cudów. W niespełna rok po śmierci, 30 maja 1232 roku, 
papież Grzegorz IX ogłosił Antoniego świętym. Nowy święty 
franciszkański obok św. Franciszka stał się niezwykle lubianym 
i bardzo czczonym świętym.

Kult św. Antoniego szybko rozszerzył się po całych Wło-
szech, a potem w całym Kościele katolickim, w tym także 
w Polsce. W Padwie wybudowano wspaniałą bazylikę. Dziś 
św. Antoni znany jest w całym Kościele katolickim. Jest jednym 
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z najbardziej czczonych i popularnych świętych. Od początku 
czczony jest jako cudotwórca, orędownik w różnych zmartwie-
niach, zwłaszcza w poszukiwaniu zgubionych rzeczy. Popularny 
kult znalazł też godne odbicie w sztuce. Początkowo św. Antoni 
przedstawiany był z książką w ręku. Potem przedstawiano go 
z lilią w ręku, a następnie z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

Dzisiaj figurkę św. Antoniego znajdujemy niemal w każdym 
kościele. Widzimy przy tych figurach zawsze świeże kwiaty 
i modlących się ludzi. W wielu kościołach odprawiane są re-
gularne nabożeństwa ku czci św. Antoniego. Są wyczytywane 
prośby i podziękowania. Kroniki parafialne i klasztorne zano-
towały wiele cudownych wydarzeń za sprawą św. Antoniego. 
Wszystko to świadczy o tym, iż św. Antoni jest bardzo bliski 
współczesnym ludziom. Jego kult polecają ostatni papieże. Pa-
pież Leon XIII nazwał go „świętym całego świata”. Papież Pa-
weł VI nazwał go „drogim, bardzo dobrym, bardzo uprzejmym, 
bo pełnym usłużności, kochanym św. Antonim”. Św. Antoni był 
czczony także przez naszego papieża. 13 czerwca 1981 roku, 
gdy przypadała 750 rocznica śmierci św. Antoniego, Jan Paweł 
II miał przybyć osobiście do Padwy. Z powodu zamachu na 
życie, wysłał tam sekretarza stanu kard. Casaroliego. Centralne 
miejsce kultu św. Antoniego w Polsce znajduje się w kościele 
Ojców Bernardynów w Radecznicy na Roztoczu.

2. Nasze zobowiązania wobec niebieskiego Patrona

a) Przedłużanie kultu św. Antoniego przez modlitwę

Pierwszym zobowiązaniem wobec naszego niebieskiego 
Patrona jest oddawanie mu czci przez kierowanie do niego próśb 
o wstawiennictwo u Boga. Nasze prośby i podziękowania są 
wyrazem naszej wiary. W wielu świątyniach, zwłaszcza fran-
ciszkańskich, do dzisiaj odprawiane są specjalne nabożeństwa, 
podczas których odczytywane są prośby i podziękowania. Warto 
tę formę pobożności podtrzymywać. Święci pomagając nam, 
przedłużają swoją działalność dobroczynną, jaką prowadzili 
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kiedyś tu, na ziemi wobec potrzebujących. Warto tylko pamię-
tać, by w przedkładanych prośbach były także prośby dotyczące 
spraw duchowych: np. prośby o świętość, o cierpliwość, o po-
korę, o wytrwałość, o wiarę, nadzieję, miłość.

b) Przedłużanie kultu św. Antoniego przez naśladowanie 
Świętego

Stawiamy sobie pytanie, w czym możemy naśladować św. 
Antoniego? Odpowiadamy: w głoszeniu Ewangelii w słowach 
i czynach.

– Głoszenie Ewangelii w słowach
Św. Antoni dziś przypomina nam, że winniśmy siać ziarno 

Ewangelii Chrystusowej wokół nas. Nie bójmy i nie wstydź-
my się mówić o Bogu w naszych domach, rodzinach, wśród 
sąsiadów, wśród dorosłych i dzieci. Nie ograniczajmy modlitwy 
i rozmów religijnych do kościoła. Głoszenia Ewangelii, słów 
prawdy, potrzebuje dzisiejszy świat. Na Zachodzie wmówiono 
ludziom, że sprawy religii są sprawą prywatną, ze działalność 
religijną należy ograniczać do bram kościołów. Tak też krzy-
czano 10 czerwca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. 
Prawdę religijną trzeba dalej przekazywać. Z pewnością, jest 
to podstawowa funkcja kapłanów, ale nie tylko! To jest zadanie 
wszystkich chrześcijan. To zadanie wyrasta z faktu naszego 
chrztu i bierzmowania. Mamy na co dzień tyle kłamstwa, 
przewrotnej propagandy. Głośmy przeto Ewangelię, ale tę 
Ewangelię prawdziwą, za którą stoi Duch Święty i Kościół, a nie 
jakieś ugrupowania niemające aprobaty Kościoła. Głoszenie 
Ewangelii trzeba zawsze łączyć z modlitwą do Ducha Świętego.

– Głoszenie Ewangelii w czynach
Winniśmy być siewcami miłości, życzliwości. Św. Antoni 

w tym celował. Brał w obronę uciśnionych, biednych. Chciał, 
by ludzie żyli ze sobą dobrze, żeby się wzajemnie nie niszczyli, 
nie deptali, nie poniewierali. Zauważamy, że ludzie stali się 
dzisiaj bardziej agresywni i dokuczliwi. Naszym spokojem, 
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życzliwością winniśmy wprowadzać w środowisko naszego 
życia ład i pokój Chrystusowy.

Jest nam dzisiaj ciężko! Naród został upokorzony! Bądźmy 
sobie braćmi i siostrami. Służmy tym wartościom, którym służył 
św. Antoni. Nie dajmy się podzielić.

Zakończenie

Na imieninach składamy sobie życzenia. Dziś wasze 
imieniny. Czego wam życzyć? Życzę Księdzu Proboszczowi 
i wam, by życie wasze było podobne do życia św. Antoniego. 
Starajcie się widzieć i myśleć tak jak on i tak jak on, kochać 
Boga i ludzi. Amen.

Uwielbienie Boga i posłuszeństwo Jego 
woli – maryjna droga ocalenia

Duszniki-Zdrój, 14 czerwca 2017 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

1. Maryja wzorem uwielbienia Boga

Na naszym spotkaniu modlitewnym wysłuchaliśmy dzisiaj 
wyjątkowo dwóch Ewangelii. Pierwsza była czytana przy po-
witaniu figury Matki Bożej, a druga została odczytana przed 
chwilą. Obydwie Ewangelie mówią o nawiedzinach Matki 
Najświętszej. Ta pierwsza Ewangelia mówi o nawiedzinach św. 
Elżbiety. Gdy Maryja dowiedziała się przy Zwiastowaniu, że Jej 
krewna Elżbieta poczęła w swojej starości syna, to zaraz udała 
się do niej. Było to dość daleko, ale poszła, żeby usłużyć swo-
jej krewnej, która zbliżała się do wydania na świat dzieciątka, 
poprzednika Pańskiego. Bardzo ważne sprawy tam się wów-
czas wydarzyły. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym 
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i pochwaliła Maryję za to, że uwierzyła w słowa Boga. Maryja 
zaś wypowiedziała wspaniałą modlitwę, w której wielbiła Boga 
i wysławiała Jego dobroć, dziękowała za to, co jej uczynił: 
„wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Wspomniała, że 
to było wejrzenie na pokorę swojej służebnicy.

Drodzy bracia i siostry, mamy tutaj wspaniałe wskazówki 
dla nas, byśmy pamiętali, że tam, gdzie Maryja przychodzi, tam 
zawsze przybywa z błogosławieństwem Bożym, tam przychodzi 
Duch Święty, tam się nasza wiara wzmacnia. Z tej pierwszej 
sceny bierzemy wskazówkę, żeby na wzór Maryi Boga uwiel-
biać, radować się w Bogu, bo tak rzadko potrafimy się cieszyć 
Bogiem. To takie ważne, by nasza radość wyrastała z tego, że 
Bóg nas kocha, że nas stworzył. „I raduje się duch mój w Bogu, 
Zbawcy moim”. Moi drodzy, Bóg też na nas wejrzał, tyle nam 
uczynił dobrych rzeczy. Czasem tego nie widzimy, wydaje nam 
się, że sami to zrobiliśmy, albo ktoś nam dał. Wszystkie ważne 
sprawy w naszym życiu, wszystkie dary przychodzą od Boga, 
niekiedy przez dobrych ludzi. „Wielkie rzeczy uczynił mi ten, 
którego imię jest święte.” Powtarzajmy to za Matką Najświęt-
szą, bo w naszym życiu również dokonał wielkich rzeczy. To 
pierwsze nawiedziny.

2. Posłuszeństwo Bogu – maryjna recepta na szczęśliwe 
życie

Trzydzieści lat później Maryja udaje się do Kany Gali-
lejskiej. Jest zaproszona. Znowu widzimy, jaka jest wielka 
łaskawość, jaka jest błogosławiona ta obecność Matki Bożej, 
bo znowu coś się wspaniałego dzieje. Kiedy nowożeńcy znaj-
dują się w kłopocie, Jezus włącza Maryję w tę pomoc, której 
sam udziela. Chce, żeby na drodze do cudu, przemiany wody 
w wino, była Maryja. Jakże są ważne słowa Matki Bożej: 
„zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. To są ostatnie słowa 
Maryi, jakie zostały zapisane w Piśmie Świętym. Były to słowa 
testamentalne, bardzo ważne – „zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. To jest przesłanie Kany Galilejskiej od Matki 
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Bożej dla nas, dla wszystkich ochrzczonych. Dzisiejszy świat 
można naprawić przez słuchanie Boga, przez przyjęcie progra-
mu Jezusa Chrystusa, który nam zostawił. Nie ma innej drogi 
do naprawy świata, który jest taki zepsuty dzisiaj, na każdym 
kroku widzimy to zepsucie. Trzeba wrócić do tych słów Matki 
Bożej: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

3. Triumf Niepokalanego Serca Maryi

To drugie nawiedziny. Przechodzimy do nawiedzin trzecich 
– Fatima. Maryja sześciokrotnie rozmawiała z pastuszkami. 
Wszystkie te spotkania były bardzo piękne, ale zatrzymajmy 
się na tym drugim, bo wczoraj minęła jego setna rocznica. 
13 czerwca Kościół wspomina św. Antoniego. 100 lat temu 
w Fatimie również go wspominano. Był wtedy odpust w ko-
ściele św. Antoniego. Matka Boża przy pierwszym spotkaniu 
13 maja, kazała pastuszkom przyjść, prosiła, by dzieci przycho-
dziły każdego 13. dnia miesiąca. Objawienia w Fatimie mogły 
się zakończyć 13 maja, bo Łucja była tak sterroryzowana przez 
swoją rodzinę, że nie chciała pójść. Dwa dni przed 13 czerwca 
oznajmiła Franciszkowi i Hiacyncie, że nie pójdzie. Proboszcz 
powiedział, że to jest dzieło diabła i nie trzeba tam iść. Dlatego 
postanowiła, że nie pójdzie. Jak to oznajmiła Hiacyncie i Fran-
ciszkowi, to zaczęli płakać, bo to właśnie Łucja rozmawiała 
z Maryją w maju. Franciszek przyszedł jeszcze 12 czerwca do 
Łucji prosić ją i podobno uklęknął przed nią i płakał, prosił, by 
poszła. To była taka próba dla Łucji. Dzieci całą noc nie spały, 
Hiacynta i Franciszek, ale Łucja podjęła jednak decyzję, że 
trzeba iść, bo Maryja prosiła. I rano po Mszy Świętej dzieci się 
udały na spotkanie z Matką Bożą. Maryja ukazała się zgodnie 
z zapowiedzią. Powiedziała wówczas do nich, że zabierze w nie-
długim czasie do nieba Franciszka i Hiacyntę, a Łucja zostanie 
jeszcze jakiś czas na ziemi. Łucja się zasmuciła, bo też chciała 
z Hiacyntą i Franciszkiem odejść z tego świata. Wtedy Matka 
Boża powiedziała: „nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane 
Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do 
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Boga”. Te słowa Łucja pamiętała całe życie i wiedziała, w czy-
ich rękach jest. „Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką 
i drogą, która zaprowadzi cię do Boga.” Te słowa Matki Bożej 
Łucja wspominała i dlatego była taka silna, a wiemy, że żyła 
98 lat. Wtedy Najświętsza Panna rozłożyła ręce, na prawej dłoni 
Pani spoczywało Serce otoczone cierniami. Zrozumieliśmy, że 
było to Niepokalane Serce Maryi ranione grzechami ludzko-
ści, oczekujące pokuty i zadośćuczynienia. Było tam jeszcze 
powiedziane, że to zlecenie nie jest Jej, tylko Chrystusa, Jej 
Syna, żeby Serce Maryi było znane w świecie i żeby Maryja 
otrzymywała zadośćuczynienie za grzechy, które to Serce ranią. 
Dlatego takie ważne było wskazanie Łucji, że świat należy 
oddać Niepokalanemu Sercu Maryi i że trzeba temu Sercu też 
poświęcić Rosję. W Rosji to był czas, kiedy wybuchła rewolucja 
z programem ateistycznym, z programem bezbożnych. Gdy 
objawienia zostały uznane, papieże się bali tego rozgłaszać, bo 
uważali, że to będzie miało wymiar polityczny. Mimo to papież 
Pius XII 31 października 1942 r. w czasie wojny oddał świat 
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Wiemy, że wkrótce potem 
nastąpiło przesilenie w II wojnie światowej. Nasi biskupi, idąc 
za biskupami portugalskimi, dokonali tego oddania po wojnie, 
8 września 1946 r. na Jasnej Górze, było ponad milion ludzi. 
I może dlatego ochroniliśmy Polskę przed totalnym skomuni-
zowaniem narodu. W Polsce została zachowana wiara i Kościół 
katolicki mimo prześladowań był najsilniejszy. Trzeba to też 
odczytać jako pomoc Matki Bożej, której zawierzony został 
nasz naród. Dlatego takie znaczenie, taki cel ma to oddanie, 
które miało miejsce na Krzeptówkach 6 czerwca. To ma być 
powtórzone 26 sierpnia na Jasnej Górze, a potem we wszyst-
kich parafiach. Trzeba tu też wspomnieć powierzenie świata 
Niepokalanemu Sercu Maryi przez św. Jana Pawła II, najpierw 
w rocznicę zamachu 13 maja 1982 r. przed Figurą Fatimską. 
Tam zostawił kulę, która miała go zabić; potem 25 marca 1984 r. 
w bazylice św. Piotra, kiedy przywieziono figurę Matki Bożej 
z Fatimy do Rzymu. Wtedy III wojna światowa wisiała na 
włosku, później rozpadł się komunizm.
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4. Z Maryją za Chrystusem na ratunek światu

Diabeł na urlop nie pojechał, dzisiaj też siedzi w demokra-
cji, w liberalizmie, widzimy co się dzieje w Europie. Na kogo 
mamy liczyć? Na Matkę Bożą. Przechodzimy do czwartych 
nawiedzin Maryi, mianowicie tu w parafii. Maryja przychodzi 
do nas z taką samą misją, z jaką była u Elżbiety, w Kanie Gali-
lejskiej i w Fatimie. Maryja przychodzi, bo nas kocha i chce nam 
przypomnieć, że jest naszą Matką. Cieszmy się, że Matka Boża 
nas nawiedza. Tu widzimy tylko figurę, ale wierzymy, że Ona 
tu jest ze swoją miłością, ze swoim matczynym sercem i nam 
zleca te same zadania, które zlecała w poprzednich zjawieniach, 
żebyśmy się w Jej Serce wpatrywali i zadośćuczynili, wynagra-
dzali za te rany, których to Serce doznaje przez grzechy ludzi. 
Nie ma innej drogi do uratowania, uzdrowienia świata niż ta, 
którą wytyczył Jezus Chrystus. Matka Boża jest Ambasadorką 
tej drogi i nam chce przypomnieć: „zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. Napatrzmy się na tę figurę, pokochajmy Matkę 
Bożą na nowo, nową miłością, naszym nowym sercem. Niech 
będzie z nami w naszej doli i niedoli, w naszych wspólnotach 
rodzinnych, parafialnych, niech będzie w naszym narodzie, 
byśmy się nie dali okraść z wiary, z wartości, których Kościół 
pilnował, żeby nam tego nikt nie zabrał. Musimy tego bronić, 
bo to jest nasz skarb. Amen.
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Eucharystia – pokarm jednoczący nas 
z Bogiem i z ludźmi

Świdnica, 15 czerwca 2017 r.
Msza św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Czasy i miejsca kultu Eucharystii

Drodzy bracia i siostry, wśród siedmiu sakramentów, sied-
miu świętych znaków Bożego działania, mamy dwa szczegól-
ne sakramenty. Jeden jest najważniejszy, jest wymieniany na 
pierwszym miejscu, gdyż jest niejako bramą dla wszystkich 
pozostałych sakramentów. Jest nim chrzest – sakrament naj-
ważniejszy, który otwiera drogę do następnych sakramentów. 
Drugim zaś szczególnym sakramentem jest Eucharystia. Jest to 
Sakrament Najświętszy, bowiem kryje w sobie prawdziwą real-
ną i substancjalną obecność Boga-Człowieka na ziemi. W roku 
liturgicznym mamy dwa takie dni, kiedy w szczególny sposób 
skupiamy się na Eucharystii. Jest to Wielki Czwartek, którym 
rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne oraz uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana u nas popular-
nie świętem Bożego Ciała. W Wielki Czwartek skupiamy się 
głównie za ustanowieniu Najświętszego Sakramentu podczas 
Ostatniej Wieczerzy, natomiast w uroczystość Bożego Ciała 
celebracje Mszy św. dopełniamy uroczystymi procesjami teofo-
rycznymi po ulicach naszych miast i po drogach naszych osiedli 
i wiosek. Jest to publiczne wyznanie naszej wiary w obecność 
Chrystusa pod postacią chleba i wyrażenie naszej wdzięczności 
za tę obecność pośród nas.

Ta druga forma kultu Eucharystii w postaci procesji i ado-
racji, praktykowana jest od XIII wieku, a więc trwa już ponad 
siedem stuleci. Zanim dziś wyjdziemy z Chrystusem z tej ka-
tedry i pójdziemy z Nim w procesji, by zamanifestować wobec 
Niego naszą wiarę, wdzięczność radość i miłość, uczestniczymy 
w celebracji eucharystycznej, w czasie której uobecnia się 
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wśród nas uczta ofiarna Ostatniej Wieczerzy z Wieczernika 
i wielkopiątkowa ofiara krzyżowa z Golgoty.

Naszej celebracji towarzyszy zawsze głoszenie Bożego sło-
wa. To słowo, dziś głoszone podczas Mszy św. opowiada nam 
i objaśnia to, co sprawujemy w tym Najświętszym Sakramencie. 
Powróćmy zatem do treści dzisiejszych czytań biblijnych.

2. Eucharystia w tekstach biblijnych uroczystości 
Bożego Ciała „Roku A”

a) Manna na pustyni zapowiedzią Eucharystii

W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego 
Prawa Mojżesz mówi: „Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi 
cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni. 
(...) żywił cię manną (...) bo chciał ci dać poznać, że nie samym 
tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, 
co pochodzi z ust Pana. (...) On cię prowadził przez pustynię 
wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez 
ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały 
najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali 
twoi przodkowie” (Pwt 8,2.3.15-16).

Bóg opiekował się swoim ludem w czasach Starego Przy-
mierza, zwłaszcza w czasie trudnej czterdziestoletniej wędrówki 
przez pustynię do Ziemi Obiecanej, karmił go manną i gasił pra-
gnienie wodą. Jeszcze bardziej Pan Bóg zatroszczył się o nowy 
lud, który zgromadził się wokół Jego wcielonego Syna, Jezusa 
Chrystusa. Temu Ludowi Syn Boży podarował wzmacniający 
pokarm w postaci swojego Ciała i swojej Krwi.

b) Eucharystia pokarmem sprawiającym trwanie 
w Chrystusie

Jezus dziś mówi w Ewangelii: „Ciało moje jest prawdzi-
wym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja 
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w nim” (J 6,55-56). Nie można zbudować lepszej i głębszej 
więzi z Chrystusem poza Eucharystią. Jezus oznajmia: „Je-
żeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie... 
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja 
w nim” (J 6,53. 56).

c) Eucharystia zadatkiem życia wiecznego

W Ewangelii Jezus mówi do nas „(...) To jest chleb, który 
z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przod-
kowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, żył będzie na 
wieki” (J 6, 58). Nikt na tej ziemi, oprócz Jezusa, nie złożył 
takiej obietnicy, takiej deklaracji, żeby za spożywanie czegoś 
otrzymać wieczne życie. Tylko Jezus dał takie zapewnienie. 
Kto przyjmuje Ciało Pańskie z wiarą i miłością, ma zapewnione 
życie wieczne. Pragnienie trwania na zawsze jest zadomowione 
w każdym z nas.

d) Eucharystia źródłem jedności

Prawdę tę znajdujemy w tekście Pierwszego Listu św. Pawła 
Apostoła do Koryntian. Czytamy tam słowa: „Chleb, który 
łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ 
jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszy-
scy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,17). Nie 
zbudujemy jedności w naszych rodzinach, w naszym narodzie, 
jeśli nie będziemy z wiarą i miłością przyjmować Ciała Pań-
skiego, tego jednego Chleba, który jednoczy ludzi z Bogiem 
i między sobą.

3. Eucharystia naszym pokarmem w drodze

Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w drodze, jesteśmy piel-
grzymami. Nasza pielgrzymka ma różne trudne etapy: łatwe 
i trudne. Wydaje się, że tych trudnych, tych ciemnych dolin 
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na naszej drodze jest więcej. Oto bowiem, na co dzień spoty-
kają nas różne bolączki i dolegliwości, jak kiedyś Izraelitów 
w drodze do Ziemi Obiecanej. Naszą Ziemią Obiecaną jest 
niebo, ale w drodze do tej wiecznej Ojczyzny, natrafiamy na 
tereny pustynne, gdzie są węże jadowite i skorpiony, gdzie 
brakuje wody i pożywienia. Te węże i skorpiony, te różne braki 
i niedomagania mają dziś inne nazwy. Są to nasze niepowo-
dzenia, nieżyczliwi ludzie; wrogowie, którzy nam nieustannie 
dokuczają, brak miłości, brak wrażliwości, brak zdrowia, różne 
porażki, przeróżne kłopoty osobiste i rodzinne. Na tak trudną 
drogę dał nam Chrystus wzmocnienie, abyśmy nie ustali w tej 
drodze do wielkiego, szczęśliwego celu. Tym wzmocnieniem 
jest Eucharystia, pokarm Bożego Chleba.

W mojej posłudze biskupiej raz po raz jestem proszony na 
pogrzeby rodziców naszych księży. Zawsze proszę w takim 
przypadku księdza, syna zmarłej mamy, by przygotował krótki 
życiorys swojej mamy. Prawie każdy w tym życiorysie wskazu-
je, że mama była taka dobra i święta, oddana dzieciom, oddana 
Bogu i ludziom, dzięki karmieniu się Komunią Świętą.

Drodzy siostry i bracia, Eucharystia jest rzeczywiście naszą 
wielką siłą i mocą, jest chlebem pielgrzymów. Cieszmy się, że 
Jezus został z nami, że jest naszym pokarmem, że znajdujemy 
w Nim siłę i moc do życia. Z jego pomocą udźwigniemy wszyst-
kie krzyże, według wyznania Apostoła Pawła: „Wszystko mogę 
w tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).

Zakończenie

Nasze uczestnictwo w Eucharystii rodzi dla nas zadanie, 
abyśmy trwali przy Chrystusie nie tylko tu, w kościele, ale także 
w codziennym życiu: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Przyjmując nabożnie 
Ciało Chrystusa, trwajmy w Nim, tu, w kościele i całym naszym 
życiu. Amen.
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Przesłanie Ewangelii przy ołtarzach 
Bożego Ciała

Świdnica, 15 czerwca 2017 r.
Słowo końcowe wygłoszone przy czwartym ołtarzu,  

w czasie procesji Bożego Ciała 
Przed kościołem pw. św. Józefa

Wstęp

Dobiega końca nasza tegoroczna, nieco skrócona, procesja 
Bożego Ciała. W naszej katedrze uczestniczyliśmy w celebracji 
Eucharystii, przyjęliśmy pokarm Ciała Pańskiego. Z Chry-
stusem w sercu i w niesionej przez kapłanów monstrancji 
przeszliśmy centralnymi ulicami naszego miasta, przechodząc 
przez Rynek, gdzie zawsze skupiało się i dziś się skupia życie 
naszego miasta. Przybyliśmy z Jezusem do tej drugiej, co do 
wieku świątyni świdnickiej, do kościoła św. Józefa. Na naszej 
drodze, przy czterech ołtarzach, była głoszona Ewangelia 
Chrystusa z zapisu czterech ewangelistów, mająca odniesienie 
do tajemnicy Eucharystii. Zostały w niej uwydatnione główne 
wymiary tej wielkiej tajemnicy naszej wiary.

1. Eucharystia jest ofiarą, uzdalniającą nas 
do składania siebie w ofierze

Tekst Ewangelii przy pierwszym ołtarzu zaprowadził nas 
do Wieczernika. Tam Chrystus w sposób bezkrwawy anty-
cypował Ofiarę złożoną nazajutrz na krzyżu. Mówił o swoim 
Ciele wydanym za nas i o Krwi za nas wylanej na odpuszczenie 
grzechów. Przeżywając Eucharystię, uświadamiamy sobie, że to 
Chrystus oddał za nas Bogu swoje życie w ofierze. Uczestnicząc 
w Eucharystii, uczymy się – za wzorem Chrystusa – składać 
nasze życie w ofierze dla Pana Boga i dla bliźnich. Tylko życie 
składane w ofierze Bogu i naszym ziemskim przyjaciołom, jest 
drogą do szczęścia.
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2. Eucharystia jest pokarmem w drodze

Przy drugim ołtarzu wysłuchaliśmy Ewangelii o cudownym 
rozmnożeniu chleba. Chrystus dając głodnym ludziom chleb 
doczesny, zapowiadał nowy chleb, dający nowe życie: „Ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdzi-
wym napojem” (J 6,55). Wszyscy potrzebujemy tego Chleba, 
abyśmy mogli stawać się ofiarą dla drugich, abyśmy mogli po-
konywać swój egoizm i służyć bliźnim, abyśmy mogli wytrwać 
w czynieniu dobra drugim, wytrwać w cierpieniu, zwyciężać 
każde zło dobrem.

3. Eucharystia jest przepustką do życia wiecznego

W Ewangelii Łukaszowej, przy trzecim ołtarzu, została nam 
przypomniana wędrówka Jezusa Zmartwychwstałego z dwoma 
uczniami do Emaus. Dziś Zmartwychwstały Pan idzie z nami 
przez życie. Tak, jak tamci, tak i my rozpoznajemy Go najłatwiej 
przy łamaniu Chleba, właśnie podczas Eucharystii. Kierujmy 
do Niego te same słowa, co oni: „Zostań z nami, gdyż ma się 
ku wieczorowi i dzień się już nachylił” (Łk 24,29). Wielu z nas 
chyli się już ku wieczorowi. Nie zapominajmy o słowach Pana: 
„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,58).

4. Eucharystia jest źródłem naszej jedności z Bogiem 
i bliźnimi

Ewangelia przy czwartym ołtarzu przypomniała nam modli-
twę Jezusa o jedność: „Ojcze.... proszę,...aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w Nas jedno” (J 17,21.). Jedność z Bogiem i między sobą naj-
lepiej budujemy na dobrze przeżywanej Eucharystii. W jednej 
z pieśni eucharystycznej śpiewamy: „Jak ten chleb, co złączył 
złote ziarna, tak niech miłość łączy nas ofiarna, jak ten kielich 
łączy kropel wiele, tak nas, Chryste, w jednym złącz Kościele”. 
Jesteśmy ciągle chorzy na brak jedności. Bez Eucharystii nie 
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damy rady stanowić jedno z Bogiem i z ludźmi. Jako uczestnicy 
Eucharystii, mocą Bożego Chleba, starajmy się być apostołami 
jednoczenia w naszych rodzinach, zakładach, biurach, w naszej 
pracy i odpoczynku.

Zakończenie

Raz jeszcze uwielbijmy obecnego wśród nas Pana. Wyśpie-
wajmy na koniec naszej procesji radosne i wdzięczne: „Ciebie 
Boga wysławiamy, Tobie, Panie wieczna chwała” – za Jego 
obecność wśród nas, za Jego Pokarm dla nas. Amen.

Chrześcijanie obecni z przekazem 
Ewangelii w świecie

Wałbrzych, 18 czerwca 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Aniołów Stróżów

1. Świadkowie Chrystusa posłani na krańce świata

Z pewnością te słowa, które słyszeliśmy z Ewangelii 
św. Mateusza, które Jezus powiedział patrząc na zboża, możemy 
odnieść do innych żniw: „żniwo wprawdzie wielkie, ale robot-
ników mało. „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo”. Mówiąc to, Jezus miał na myśli wspólnotę 
Kościoła, którą założył, wybierając dwunastu uczniów, których 
nazwał apostołami. Oni zostali wtajemniczeni w naukę, którą 
głosił, zwłaszcza, gdy przeżyli Jego śmierć i zmartwychwstanie. 
Zostali napełnieni Duchem Świętym, Mocą z nieba, żeby mogli 
to dzieło, które Jezus zapoczątkował, a więc dzieło ewangeli-
zacji i także dzieło świętej liturgii, czyli sprawowania sakra-
mentów świętych przedłużać aż do skończenia świata. Może 
jesteśmy zdziwieni, że Jezus wskazując na żniwo i wysyłając 
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uczniów, powiedział, żeby zaczynali ewangelizację od tych, 
którzy zagubili się, od swojego narodu. „Nie idźcie do pogan 
i nie wstępujcie do żadnego domu samarytańskiego. Idźcie 
raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Taki był tyl-
ko początek, że apostołowie zaczęli ewangelizację od swoich 
rodaków. Dopiero św. Paweł został powołany, żeby Ewangelię 
nieść do pogan, ale ewangelizacja zaczęła się od Izraelitów.. 
Pamiętajmy, że przed Wniebowstąpieniem Jezus powiedział 
inne słowa, które dopełniają te, które dziś słyszeliśmy: „idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody”. Trzeba pamiętać, że dzieło 
zbawcze Jezusa jest zaadresowane do wszystkich narodów 
świata i ta ewangelizacja trwa już 2 tysiące lat.

Na żniwie Pańskim dzisiaj widzimy następców apostołów. 
Są to biskupi Kościoła powszechnego, ich współpracownicy 
kapłani prezbiterzy, ale także wszyscy ochrzczeni. Gdy jesteśmy 
ochrzczeni, potem mamy dopełnienie chrztu przez sakrament 
bierzmowania, przez wylanie na nas Ducha Świętego, jesteśmy 
posłani na żniwo Pańskie, żeby świadczyć o Chrystusie. Świa-
dek to człowiek, który świadczy o tym co widział, co słyszał, 
co przeżywał, czego doświadczył w jakiejś sytuacji, w której 
uczestniczył. Świadek Chrystusa to ktoś, kto świadczy, że Bóg 
na ziemi zamieszkał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, że Syn 
Boży wydał się za nas na śmierć, zgodził się umrzeć za nas, 
bo nas miłuje jako dobry pasterz, oddał życie za swoje owce. 
My ludem Pana i Jego owcami, śpiewaliśmy. Te słowa doty-
czą nas. Jesteśmy ludem Pana, Panem naszym jest Chrystus, 
jesteśmy Jego owcami. Za nas też umarł Jezus. Trzeba o tym 
mówić, trzeba o tym świadczyć, jesteśmy wszyscy powołani, 
żeby o tym mówić, niekoniecznie w słowach, ale swoim całym 
życiem świadczyć, że coś nas łączy z Chrystusem, że jesteśmy 
chrześcijanami, że uznajemy, że Jezus jest naszym Zbawicielem 
i że On nam zsyła Ducha Świętego, daje umocnienie, by nas 
uzdolnić do dawania świadectwa. Dzisiaj do tej rzeszy świad-
ków Chrystusowych, która znajduje się w Kościele, do ludzi 
już bierzmowanych, dołącza młodzież tu obecna. Otrzymując 
dary Ducha Świętego, wszyscy otrzymujemy zobowiązanie by 
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bronić wiary, by przyznawać się do Chrystusa, by tak darmo 
dawać to, co my otrzymaliśmy za darmo.

2. Miejsca składania świadectwa wiary młodego 
pokolenia

Wiarę otrzymaliśmy za darmo od Kościoła poprzez naszych 
rodziców, poprzez katechetów. To jest wielki skarb i to jest do 
podziału, do przekazania. „Darmo otrzymaliście, darmo dawaj-
cie”. Droga młodzieży, czeka was świadczenie o Chrystusie, 
o waszej przyjaźni z Nim, o waszej wierze w Niego, o waszej 
miłości od Niego, o tym, że warto Go słuchać, bo kto słucha 
Boga, nigdy nie przegrywa. Możemy zapytać, w jakich środo-
wiskach to świadectwo trzeba składać?

a) dom rodzinny

Są takie trzy środowiska, w których znajduje się młodzież, 
gdzie młodzież przebywa i działa. Pierwsze środowisko to 
środowisko rodzinne, dom rodzinny. To jest nasze pierwsze 
gniazdo, pierwsza instytucja wychowawcza. To w niej przycho-
dzimy na świat, jesteśmy wychowywani i w rodzinie otrzymu-
jemy zasady postępowania, zasady etyczne, zasady wiary. Ileż 
jest świadectw ludzi, którzy świadczą o tym, jak ważne wiano 
wynieśli z domu rodzinnego. Wiano dobrych zasad, wiano 
wiary, wiano przylgnięcia do dobrych zasad. I tutaj najważ-
niejsze zadanie należy do rodziców, dlatego rodzice potrzebują 
wsparcia Ducha Świętego. Dziękujemy dzisiaj rodzicom, że was 
wprowadzili w życie religijne, w życie chrześcijańskie, ucząc 
was prawd wiary, modlitwy, więzi z Bogiem. Pamiętajcie, że od 
dzisiaj macie większe możliwości, żeby kształtować atmosferę 
w waszych rodzinach przez przykład, przez posłuszeństwo, 
przez wykonywanie swoich obowiązków domowych. Dom 
rodzinny to pierwsze pole ewangelizacji dla was i świadczenia, 
że jesteście ze szkoły Jezusa, obdarzeni dzisiaj darami Ducha 
Świętego.
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b) parafia

Drugie środowisko, gdzie trzeba świadectwo składać, to 
jest parafia. Zobaczcie, jak się wasi koledzy angażują w życie 
parafialne, najpierw przez obecność na Eucharystii. Czy wszy-
scy przychodzą na celebrację liturgii świętej? A wszyscy są 
przecież ochrzczeni. Czy wasi starsi koledzy, już bierzmowani, 
dają świadectwo wiary przez udział w życiu parafialnym? Są 
też grupy apostolskie w parafii, grupy biblijne, schole, chóry, tu 
też mamy pole do włączenia się, do aktywnego bycia w Koście-
le, w swojej wspólnocie parafialnej. Parafia to jest wspólnota 
rodzin chrześcijańskich, na czele której jest pasterz, którego 
nazywamy proboszczem, który nas prowadzi jako pasterz. Po-
myślcie o tym, jak po bierzmowaniu byście się zaangażowali 
w życie waszej wspólnoty parafialnej, żeby być w liturgii nie 
tylko obecnym, ale także czynnym. Chłopcy mają możliwość 
służenia jako ministranci, dziewczęta w scholi. Zatem drugie 
środowisko, to wspólnoty parafialne. Trzeba się po bierzmo-
waniu zaangażować, będzie to znak, że bierzmowanie było 
sensownie przyjęte.

c) szkoła

Trzecie środowisko, które jest ważne, to szkoła. Kończycie 
gimnazjum, pójdziecie do szkoły średniej, będziecie mieć 
kolegów, nie kryjcie głowy w piasek, gdy będą się naśmiewać 
z Kościoła. Powiedz kim jesteś, trzeba się sprzeciwić, nie 
przyklaskiwać fałszowi, złu. To jest zobowiązanie, które otrzy-
mujemy w sakramencie bierzmowania, żeby się przyznawać 
do Jezusa i bronić świętości, które On ustanowił. Szkoła jest 
przedłużeniem domu rodzinnego, tam spotykacie kolegów, na-
uczycieli, wychowawców, to jest wielkie pole do ewangelizacji. 
Nie wstydźcie się.

Teraz mamy dostęp do Internetu. Widząc wpisy bluźniercze, 
napisz co czujesz, skoryguj i skontruj delikatnie, że to nie jest 
tak, jak ktoś pisze. Internet jest narzędziem, które nam służy 
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do dobrego, ale jest tam też wiele treści złych, poziom publicz-
nego dialogu społecznego w mediach pozostawia też wiele do 
życzenia. Naród jest podzielony i trzeba w takiej sytuacji żyć, 
wiedzieć, kim się jest i dawać świadectwo o prawdzie, o dobru, 
o tych wartościach, które otrzymaliście z Kościoła. Na Koście-
le się nigdy nie zawiedziecie. Kościół jest opluwany. Mamy 
słabości, kapłani też się spowiadają i proszą o miłosierdzie 
Boże, ale Duch Święty jest Duszą Kościoła. Jezus powiedział: 
„bramy piekielne go nie przemogą”. Trafiliście do wspaniałej 
wspólnoty, do wspólnoty Kościoła, do Owczarni Chrystusowej, 
czujcie się w Kościele jak w rodzinie i stańcie się od dzisiaj 
świadkami Chrystusa. To świadczenie, mimo że czasem jest 
trudne i narażamy się przez to na odrzucenie, nawet na bluźnier-
stwo, to jednak mamy satysfakcję, jeżeli odważnie i pokornie to 
świadectwo składamy, przede wszystkim o Jezusie Chrystusie 
i Jego Ewangelii, o wartościach, które nam zostawił.

Modlimy się dzisiaj, żebyście stali się takimi świadkami 
i podjęli ewangelizację i świadczenie, szczególnie w tych trzech 
wskazanych środowiskach: w waszej rodzinie, w parafii i także 
w szkole. Amen.

Aktualność przesłania fatimskiego
Topola, 18 czerwca 2017 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła

1. Bóg zatroskany o swoje stworzenie

Wysłuchaliśmy czytań mszalnych. Z I czytania warto sobie 
zapamiętać jedną myśl, która pochodzi od Boga. Bóg przez 
Mojżesza powiedział, że ciągle opiekuje się narodem: „niosłem 
was przez cały czas na skrzydłach orlich”. To jest taki obraz 
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wzięty z przyrody, pokazujący wielką troskę Boga o nas, nie 
tylko o Naród Wybrany, ale o wszystkich ludzi, którzy są na 
ziemi. Skoro Bóg nas stworzył, do życia powołał, to także się 
nami opiekuje, to także nas przez życie prowadzi. Z tego naro-
du, który Mojżesz wyprowadził z niewoli egipskiej do Ziemi 
Obiecanej, wyszedł Mesjasz.

Gdy nastała pełnia czasów, Bóg powołał Niewiastę imie-
niem Maryja, która wyraziła zgodę na przyjęcie woli Bożej, 
zgodziła się, żeby urodzić i wychować dla świata Zbawiciela. 
I tak się stało. Pod koniec życia Jezus tą Matką się podzielił 
z nami, chciał byśmy mieli Matkę jedną dla wszystkich, dla 
całego ludu odkupionego. Matkę, która nam nigdy nie umie-
ra, która jest w niebie, ale także na ziemi, w Kościele. Gdy 
na Krzyżu wisiał powiedział: „Niewiasto, oto syn twój, oto 
Matka twoja”. Apostoł, który słyszał te słowa pod Krzyżem, 
potem zobaczył Maryję w chwale niebieskiej, Wniebowziętą, 
jako Niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami 
i z koroną z gwiazd dwunastu na głowie. Śliczna Niewiasta. Gdy 
zjawiła się w Fatimie, była podobna do tamtej z wizji św. Jana 
Ewangelisty, też była w słońcu, promieniowała blaskiem, była 
piękna. „Skąd Pani przychodzi?” – pytała Łucja. „Przychodzę 
z nieba.” W tej wizji była też mowa o smoku, który został na 
świat strącony. Smok, to symbol diabła, zła, który podjął walkę 
z niewiastą i z jej potomstwem, z Jezusem i z Kościołem. Ta 
walka do dzisiaj trwa.

2. Świat w czasie objawień fatimskich

W dzisiejszym rozważaniu homilijnym spojrzymy na świat, 
w którym Maryja zjawiła się w Fatimie, potem spojrzymy na 
te 100 lat, które upłynęły od tamtego czasu oraz na świat dzi-
siejszy i odpowiemy sobie na pytanie, czy przesłanie fatimskie 
jest nadal aktualne, czy już jest wypełnione, czy jeszcze należy 
je wypełniać.

Najpierw popatrzmy na ten czas, kiedy Maryja się zjawiła. 
Trwała I wojna światowa. Już wcześniej Maryja przychodziła na 
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świat w 1531 r. w Guadalupe, w 1846 r. w La Salette, dwanaście 
lat później w Lourdes. Fatima była następnym miejscem i cza-
sem, kiedy Maryja zstępuje na ziemię. To zjawienie w Fatimie 
było najważniejsze od czasów apostolskich i orędzie fatimskie 
ma szczególny wymiar. Wiek XX zaczął się, jak mówią histo-
rycy, wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 r. Europa 
podjęła bezsensowną wojnę, która pochłonęła kilka milionów 
ludzi, nie było zwycięzców ani zwyciężonych. Rok 1917 r. 
W Rosji są przygotowania do rewolucji bolszewickiej, która 
później w październiku wybuchła. Matka Boża w takim czasie 
przychodzi, żeby ludzi wezwać do pokuty, do modlitwy, żeby 
się wojna skończyła, żeby ludzie nie ginęli i żeby zapobiec 
bolszewizmowi i komunizmowi. Bolszewizm i komunizm 
zostały wynalezione w Europie i Matka Boża mówi, że trzeba 
świat ratować przed ateizmem, przed odejściem od Boga. Miała 
na myśli głównie Rosję, która się przekształciła z monarchii 
w Rosję komunistyczną. Już w 1920 r. została wydana przez 
Lenina ustawa aborcyjna, żeby zabijać dzieci i od tamtego czasu 
ta rzeź niewiniątek trwa. Drugie państwo, które wprowadziło 
aborcję to hitlerowskie Niemcy. Ustawa ta została ogłoszona 
w krajach okupowanych. Dzisiaj we wszystkich państwach 
cywilizowanych europejskich jest to zalegalizowane.

Zatem na początku XX w., w latach 20-tych, narodził się 
totalitaryzm komunistyczny i wkrótce, w latach 30-tych, naro-
dził się totalitaryzm hitlerowski w Niemczech. One wywołały 
tragedię II wojny światowej, bo prośba Maryi nie została przy-
jęta, ludzie nie posłuchali. Na początku przesłanie fatimskie 
nie zostało przyjęte, musiało się przebijać przez ludzi złych. 
Przypomnijmy, że dwoje pastuszków został szybko zabrane 
z tego świata. Maryja zapowiedziała im na spotkaniu 13 czerwca 
1917 r., że Hiacynta i Franciszek będą szybko zabrani do wiecz-
ności, a Łucja miała zostać. Dziewczynka się przestraszyła, ale 
Matka Boża powiedziała: „nie bój się, ja będę z tobą”. Łucja 
zawsze o tym pamiętała, żyła tym zapewnieniem, dlatego po-
trafiła wszystkie przeciwności przejść. Od roku 1921 zaczęła 
pisać pamiętniki. Pastuszkowie odeszli, najpierw Franciszek 
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w wieku 11 lat w 1919 r., a Hiacynta rok później w dziesiątym 
roku życia. Ale został świadek w osobie Łucji, świadek tego, 
co się wydarzyło od 13 maja do 13 października 1917 r. Łucja 
otrzymała od Matki Bożej prośbę, żeby się modlić o nawrócenie 
Rosji. Podobno nie wiedziała dokładnie, o co chodzi, bo była 
prostą dziewczynką, nie znała geografii, myślała, że chodzi 
o osobę, a to chodziło o bolszewicką Rosję, która wytyczyła 
program antyboży, antychrześcijański. Tak wyglądał świat, gdy 
Maryja zjawiła się w Fatimie. Dodajmy jeszcze, że w chwilach, 
gdy dzieci rozmawiały z Matką Bożą, w Portugalii nie było ani 
jednego biskupa, bo krótko przed Fatimą zaczęły się w tym 
kraju dziać rzeczy bezbożne, ale po Fatimie się trochę zmieniło. 
W Hiszpanii nastąpił wielki kryzys, wielka walka z Kościołem, 
podobnie w Meksyku. Matka Boża przewidziała tego smoka, 
który będzie walczył z Bogiem, będzie wyrywał z ludzkich serc 
wiarę w Boga. Maryja kilkakrotnie powtarzała: „odmawiajcie 
różaniec, podejmujcie pokutę, nawracajcie się”. Była też proś-
ba, żeby się poświęcać Jej Niepokalanemu Sercu, żeby Rosję 
poświęcić i to poświęcenie z czasem nastąpiło.

3. Świat po objawieniach fatimskich i dzisiaj

Popatrzmy jeszcze na te 100 lat, które minęły od objawień. 
Ponieważ ludzie nie przyjęli tego orędzia z Fatimy, Matka Boża 
wspomniała o znaku, że będzie świat upomniany. 26 stycznia 
1938 r. widziano w Europie zorzę polarną w jasną noc. To był 
znak ostrzegawczy i zarazem zapowiadający nadchodzącą 
II wojnę światową. II wojna światowa stała się szczególnie 
okrutna. Papież Pius XII, gdy obejmował urząd papieski 
w 1939 r., pamiętając o przesłaniu fatimskim, dokonał poświę-
cenia świata i Rosji przede wszystkim, ofiarował świat Niepo-
kalanemu Sercu Maryi 31 października 1942 r. Łucja zapytana, 
czy to życzenie poświęcenia zostało spełnione, odpowiedziała, 
że nie, gdyż nie wszystkie warunki zostały zrealizowane. Trzeba 
było to ponowić i tego oddania dokonał nasz papież. Najpierw 
uczynił to w Fatimie 13 maja 1982 r. gdy pojechał Maryi po-
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dziękować za ocalenie życia. Tam publicznie wyznał, że jego 
pontyfikat miał się zakończyć 13 maja 1981 r., a to, co po tej 
dacie jest, to jest cudem. Wtedy odsłoniła mu się prawda Fatimy. 
Ojciec Święty, ze względu na nieobecność biskupów w Fatimie, 
dokonał jeszcze ponowienia poświęcenia świata i Rosji Niepo-
kalanemu Sercu Maryi 25 marca 1984 r. Nastąpiła wówczas od-
powiedź nieba. Tak jak po oddaniu w 1942 r. nastąpił w 1943 r. 
przełom II wojny światowej, klęska pod Stalingradem, tak tutaj 
w 1984 r., 2 miesiące po zawierzeniu, na Morzu Północnym 
Rosjanie stracili prawie trzy czwarte potencjału nuklearnego. 
Rok później, w 1984 r. pojawił się Gorbaczow, zaczął mówić 
o pierestrojce, spotkał się z Reaganem, Związek Radziecki się 
rozpadł 8 grudnia 1991 r. w dzień maryjny.

Popatrzmy jeszcze na obecny czas. Komunizm upadł, ale 
ten smok dalej siedzi na świecie, a marksizm ideologiczny 
przekształcił się w marksizm kulturowy. Dzisiaj jest neomark-
sizm, który można by nazwać marksizmem kulturowym. On 
jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż marksizm w wydaniu 
klasycznym. Dzisiaj ataki idą głównie na małżeństwo i rodzi-
nę. Łucja to też przepowiedziała, że walka się rozstrzygnie na 
forum małżeństwa i rodziny. Szatan będzie z Bogiem wojował 
i zechce zniszczyć rodzinę. I zaczęło się niszczenie przez abor-
cję wspomnianą i antykoncepcję, a jest zapowiedź niszczenia 
przez „gender”. Te wszystkie marsze równości za legalizacją 
związków partnerskich, homoseksualnych, za rozszerzeniem 
prawa do aborcji, sprawa zmiany płci, ustawa antyprzemocowa 
w rodzinie. Widzimy, co się dzieje w naszym kraju.

Jesteśmy znowu w świecie zagrożonym, dlatego kończąc tę 
refleksję, mówimy, że Fatima jest aktualna, orędzie Matki Bożej 
jest aktualne. Możemy świat uratować przed tymi zagrożeniami, 
uratować małżeństwo, uratować demokrację, ale tę ewangelicz-
ną. Jakie mamy do tego narzędzia? Pozostaje to, o czym mówiła 
Matka Boża, te trzy działania – modlitwa różańcowa, pokuta, 
żeby się świat nawrócił i nawracanie się z tego co złe na dobre 
i z tego co dobre na to, co lepsze. Taki jest kontekst zjawienia 
Matki Bożej w Fatimie i taki jest kontekst stulecia objawień.
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Kończymy wnioskiem, że Fatima jest nadal aktualna i orę-
dzie Matki Bożej nie jest jeszcze wypełnione, jest do wypeł-
nienia. Papież Benedykt mówił w 2010 r. w Fatimie o ognistym 
mieczu, który sporządzili ludzie na siebie samych i on wisi 
nad światem. To nie jest straszenie, tylko realne sprawy, które 
nas otaczają. Dlatego stoimy przy Maryi. Niektórzy się z nas 
śmieją, ci „oświeceni” katolicy krytykują biskupów, kapłanów, 
tych, którzy pilnują tradycji Kościoła, którzy są maryjni. Do 
tych myśli dodajmy jeszcze to, co tyczy nas samych, naszych 
rodzin. Popatrzmy na swoje rodziny, sąsiadów, dzieci, wnuki. 
Czyż tam nie trzeba wiele zmienić? Czyż tam nie jest potrzeb-
na Boża pomoc? Matka, która nas kocha, przychodzi. „Idźmy, 
tulmy się jak dziatki do Serca Maryi Matki. Czy nas nęka życia 
trud, czy to winy czerni brud.” Amen.

Dzięki Duchowi Świętemu wolni 
od odwetu

Bystrzyca Górna, 19 czerwca 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Bogaty w wydarzenia duchowe czas wiosenny

Kończymy okres wiosenny, który w przyrodzie jest okresem 
pełni życia, wszystko pięknie wygląda. I w Kościele jest też 
życie Boże w szczególny sposób rozwijane. Mamy Święta Wiel-
kanocne. Po pierwszej wiosennej pełni księżyca przeżywamy 
Zmartwychwstanie Pańskie, powrót do życia Jezusa Chrystusa, 
do życia nowego, życia uwielbionego, potem przygotowujemy 
się do przyjęcia darów Ducha Świętego. Kościół karmi wier-
nych słowem Bożym, by życie wiary się rozwijało. Dzięki 
słuchaniu słowa Bożego, dzięki sakramentom świętym, to życie 
się odradza, szczególnie się odradza w Eucharystii. Ale mamy 
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w tym czasie dodatkowe uroczystości, które też życie Boże 
pomnażają. Jest uroczystość I Komunii Świętej, to jest począ-
tek karmienia się Ciałem Pańskim, które daje nam życie Boże, 
daje moc, byśmy program Jezusa wypełniali w naszym życiu.

W Okresie Paschalnym przekazujemy też młodzieży dary 
Ducha Świętego, które są tak ważne w odradzaniu się życia 
wiary, życia miłości do Boga i ludzi. W Okresie Wielkanocnym 
biskupi prawie codziennie wyjeżdżają do parafii, by przekazy-
wać światło i moc Ducha Świętego młodzieży, która wyrusza 
w dorosłe życie, staje przed wyborem drogi życia i potrzebuje 
wsparcia ze strony Boga w sferze poznawczej i wolitywnej. Moc 
Boża przychodzi w świętych znakach sakramentu bierzmowa-
nia. Mieliśmy także święcenia kapłańskie, wysłaliśmy z Wie-
czernika naszego Kościoła, jakim jest seminarium duchowne, 
pięciu nowych żniwiarzy do pracy na placówkach.

2. Biblijne wskazania w dzień przyjęcia sakramentu 
bierzmowania

Droga młodzieży, dzisiaj kolej na was, na Bystrzycę Górną. 
Tu następuje wylanie Ducha Świętego na młodzież. My bierz-
mowani również otrzymamy wzmocnienie, gdyż dary Ducha 
Świętego odnawiają się w nas w czasie każdej Eucharystii.

W każdej Mszy św. jest czytane słowo Boże, które też jest 
pokarmem duchowym. Zanim zostaniemy obdarzeni Chlebem 
Eucharystycznym, zanim przyjmiemy Chleb Pański, to wcze-
śniej przyjmujemy pokarm Bożego słowa, który wyzwala w nas 
życie wiary i modlitwy, wyzwala chęć bycia dobrym. Dzisiaj 
ten dar Bożego słowa przyszedł od św. Pawła Apostoła i od 
samego Jezusa. Apostoł do nas kieruje słowa: „napominamy 
was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej”. Można 
przyjąć na próżno dary Ducha Świętego, odbyć bierzmowanie, 
żeby nie mieć potem kłopotu przy ślubie. A my potrzebujemy 
darów Ducha Świętego i dlatego winniśmy być otwarci, ocho-
czo te dary Boże przyjąć, abyśmy nie przyjmowali na próżno 
łaski Bożej. „W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu 
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zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upra-
gniony, oto teraz dzień zbawienia”. Można powiedzieć o tej 
Mszy Świętej, o tej obecnej chwili, że jest to czas zbawienia, 
czas obdarowania naszej młodzieży światłem i mocą Ducha 
Świętego. „Wysłuchałem cię i w dniu zbawienia przyszedłem 
ci z pomocą”. Bóg nam naprawdę pomaga, przychodzi nam 
z pomocą. My się czasem zamykamy, bronimy się, albo nie 
widzimy tej łaskawej ręki Boga, która do nas jest wyciągnięta, 
ręka pełna darów niebieskich nam potrzebnych. Dlatego trzeba 
zawsze z wielką uwagą przyjmować Boże słowo, ono zawiera 
dla nas przepiękne wskazówki.

Apostoł mówi później, że okazujemy się sługami Boga 
przez wszystko: „przez wielką cierpliwość, wśród utrapień 
i ucisków”. Św. Paweł był wielkim realistą i widział, że w tych 
życiowych dramatach, utrapieniach, czasem uciskach jest nam 
potrzebna Boża pomoc. Pamiętajmy, że Bóg nam najbardziej 
pomaga. Gdyby nas nie kochał to, by nas nie stworzył, a ponie-
waż nas stworzył, to nas miłuje i jest zawsze dla nas, wyciąga 
zawsze pomocną dłoń.

Przypomnijmy jeszcze, co Jezus nam przekazuje na tej litur-
gii: „słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb”. Jezus 
tutaj cytuje Stary Testament, stosowanie prawa odwetu. I Jezus 
to zmienia: „a ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, 
lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
Temu kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp 
mu i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź 
dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, 
kto chce pożyczyć od ciebie”. Te wszystkie wskazania można 
streścić w jednym, żeby za zło płacić dobrem. Nie zwyciężajmy 
zła złem, zło zwyciężajmy dobrem. Wiemy, że tymi słowami 
bardzo się przejął ks. Jerzy Popiełuszko i często je powtarzał. 
Mówił, by wyrzec się odwetu, tylko zło dobrem zwyciężać, 
bo dobro ma wielką moc. Dobro nie jest krzykliwe, jest ciche, 
pokorne, ale ostatecznie zwycięża krzykliwe zło.

Droga młodzieży, dzisiaj, w dzień bierzmowania, otrzymu-
jecie takie wskazania Jezusa, żeby nigdy za zło nie płacić złem, 
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by nigdy nie było odwetu za zło, które nam ktoś uczynił. Dlatego 
modlimy się za naszych wrogów, za tych, którzy nam złorzeczą. 
Jest ważne, by modlić się i za dobrych i za złych. Potrzeba, 
byśmy mieli w sobie mądrość i rozumność. A są to dary Ducha 
Świętego, dar mądrości, dar rozumu, dar rady, byśmy umieli 
mądre rady dawać i rady przyjmować, dar męstwa, by mieć 
odwagę i siłę powiedzieć „nie” dla zła, a powiedzieć „tak” dla 
Bożych wartości. Kiedyś św. ojciec Pio powiedział, że nigdy 
diabła nie wolno wypędzać diabłem, nigdy zła nie pokonujmy 
złem, nigdy oko za oko, ząb za ząb, ale walczmy miłością, 
dobrocią i przebaczeniem. Tak postępują uczniowie Chrystusa.

Mamy piękne przykłady takich postaw w życiu, w literatu-
rze. Przypomnijmy sobie postać Juranda z Krzyżaków. Zabito 
mu najbliższych, a jego oślepiono i okaleczono. Przyprowadzo-
no mu przed oblicze jego oprawcę i dano sztylet, by dokonał 
zemsty za to, co uczynił jemu i jego najbliższym. Wszyscy 
myśleli, że to wykona, a on przeciął pęta na znak, że wszystko 
przebacza, że go czyni wolnym. To jest właśnie chrześcijaństwo. 
Nigdy nie zwyciężajmy zła złem, odwetem, tylko dobrem: nie 
daj się zwyciężyć złu, tylko zło dobrem zwyciężaj.

3. Bóg ma moc wyprowadzić człowieka 
z największego upadku

Na zakończenie refleksja z tegorocznego kongresu uwielbie-
nia w Strzegomiu. W pierwszej części były świadectwa. Jeden 
pan z Gliwic opowiedział o swoich dramatycznych przeżyciach. 
Siedział w więzieniu, wszystkie wykroczenia, jakie można sobie 
wymyślić, miały miejsce w jego życiu, kradzieże, bójki, alkohol, 
narkotyki. Tak szedł przez życie, a rodzina się rozpadła, stracił 
kontakt z matką i z ojcem, bo się rozeszli. Jednak Bóg nad nim 
czuwał. W czasie drugiego pobytu w więzieniu spotkał panią 
psycholog, która zaczęła prowadzić z nim rozmowy. On po 
pierwszym wyjściu z więzienia chciał być inny, nie dał rady. 
Wyszedł i powrócił do tego samego, co było przed więzieniem. 
Gdy przy drugiej odsiadce spotkał tą panią psycholog, ona 
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chciała mu pomóc. Wzięła do ręki różaniec, modliła się za niego 
i równocześnie prowadziła rozmowy z nim. Udało się, wyszedł 
na prostą. Dzisiaj ma firmę, jest normalnym człowiekiem. Ma 
ten bagaż, który jest jakimś dla niego ciężarem, ale był u spo-
wiedzi, nawrócił się. Bóg potrafi z takiego upadku wyprowadzić 
człowieka, wyciągnąć z poniżenia, bo jest wszechmogący. Dla 
Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Droga młodzieży, jeśli macie kolegów, którzy są w trudnej 
sytuacji, nie traćcie nadziei, pomagajcie, pokazujcie, że można 
inaczej, że można ewangelicznie. Otrzymujecie dzisiaj moc i to 
jest zobowiązanie, żebyście świadczyli, kim jesteście. Macie 
dołączyć do tych świadków Pana Jezusa Zmartwychwstałego, 
gdy przyjmiecie bierzmowanie. Będziemy się modlić, żebyście 
na próżno dzisiaj łaski Bożej nie przyjmowali, żebyście ją przyj-
mowali i pomagali sobie wzajemnie i wielbili Boga przez całe 
życie, Bogu służyli zawsze płacąc za każde zło dobrem. Amen.

Życie parafii, a Jej Patroni
Stoszów (parafia Jaźwina), 20 czerwca 2017 r.

Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii 
Kościół pw. Trójcy Świętej

1. Trójca Święta

Chciałbym moje słowo pasterskie poświęcić dzisiaj waszym 
patronom, którzy wam z nieba błogosławią i wam towarzyszą 
w życiu.

Patronem waszego kościoła jest Trójca Święta, najwyższy 
Patron jaki może być, Bóg w Trójcy Jedyny i także macie 
w ołtarzu figurę Matki Bożej Pocieszenia, która też was miłuje 
i wam towarzyszy na drogach ziemskiego życia. Trójca Święta 
została objawiona przez Jezusa Chrystusa. Bóg nam się przed-
stawił, że jest troisty, że jest Bogiem Ojcem, Bogiem Synem 
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i Bogiem Duchem Świętym. Nigdy ludzie by na to nie wpadli 
i nie odkryli tej tajemnicy, dopiero sam Bóg się przedstawił 
w osobie Jezusa Chrystusa, że jest Bogiem troistym. Bogu Ojcu 
przypisujemy dzieło stworzenia. Bóg stworzył niebo i ziemię, 
stworzył nas, Jemu zawdzięczamy nasze istnienie. Bóg nas 
umiejscowił i umieścił w czasie na tej ziemi. Potem do Niego 
powrócimy, do tego pierwszego domu, w którym nie ma wojen, 
który ma przetrwać na zawsze. Natomiast nasz dom ziemski jest 
miejscem przejściowym, domem czasowego pobytu. O Ojcu 
niebieskim Jezus dzisiaj mówi: „On sprawia, że słońce wschodzi 
nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych”. Znaczy to, że Bóg wszystkich miłuje, 
nawet tych, którzy z Nim walczą. Co więcej, nam każe miło-
wać nieprzyjaciół. To jest najtrudniejsza forma miłości, łatwo 
miłować tych, którzy nas miłują, natomiast trudno się miłuje 
tych, którzy nas nienawidzą. Jesteśmy wezwani, by się za nich 
modlić: „miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was nienawidzą”. Mamy obowiązek miłować tych, 
którzy nas nienawidzą, a pierwszą stosowną formą miłości jest 
modlitwa za naszych wrogów. Dlatego Kościół się modli za 
tych, którzy go prześladują, którzy źle czynią, którzy walczą 
z Bogiem – by się nawrócili.

Druga Osoba Boska – Syn Boży – jest nam najbardziej 
znany. Przyniósł nam prawdę na ziemię, czytamy w każdą nie-
dzielę słowa Ewangelii, to jest nauka Jezusa, która jest wielką 
mądrością, która jest prawdą i nas wyzwala. Jezus się zgodził 
oddać za nas swoje życie. Z miłości dał się ukrzyżować i umarł 
za nas na drzewie krzyża, byśmy mieli grzechy odpuszczone, 
byśmy mogli po zakończeniu życia ziemskiego wejść do nieba. 
Jezus Zmartwychwstały został w Eucharystii z nami i każda 
Msza Święta to jest nasze spotkanie z Nim, z Jezusem, który 
oddał za nas swoje życie i dla nas zmartwychwstał, który nam 
odpuszcza grzechy. Dzisiaj św. Paweł powiedział na końcu 
Listu takie słowa: „znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogi, aby 
was ubóstwem swoim ubogacić. Jezus nas ubogacił swoim 
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ubóstwem, swoją miłością, swoją pokorą. To przez Niego 
otrzymujemy wszelkie łaski niebieskie, pomoc Bożą” – przez 
Jezusa w Duchu Świętym.

Duch Święty, jako Trzecia Osoba Boża, też jest waszym 
Współpatronem. Duch Święty daje nam moc, byśmy mogli 
zachowywać Boże przykazania, łącznie z miłowaniem nie-
przyjaciół. Gdy nie mamy Ducha Świętego, to nie potrafimy się 
miłować. Oglądamy w mediach te spory, dyskusje i zachodzimy 
w głowę jak ci ludzie, którzy są z pewnością ochrzczeni i bierz-
mowani, tak na siebie napadają, tak potrafią oskarżać drugich. 
Zagubili wrażliwość na drugiego człowieka. Nam jest zawsze 
wolno nie zgadzać się z czyimiś poglądami, wartościami, ale 
nigdy nam nie wolno potępiać człowieka. Widzimy jednak, że 
jest inaczej, jedni napadają na drugich i jest to zaprzeczenie 
chrześcijaństwa. Niektórzy chodzą do Kościoła, a wygłaszają 
pogańskie hasła. Dlatego pamiętajmy, żeby się dać kierować 
Duchowi Świętemu, by nie było w nas agresji.

Niedawno obchodzono Dzień Kresowiaka, były przemó-
wienia i przypominano mordy ukraińskie. To rzeczywiście 
jest coś, co powinno być zawsze godne potępienia. Nie wolno 
zabijać bliźnich i to, że nas zabijano, trzeba zawsze pamiętać 
i trzymać się prawdy historycznej, ale nie wolno stosować 
odwetu, zemsty. Jezus po zmartwychwstaniu nie przyszedł do 
uczniów z zamiarem ukarania ich za to, że Go zostawili i Go 
nie bronili. Nie było żadnych wyrzutów. Dlatego, choć nam 
ciężko zapomnieć, to jednak trzeba przebaczyć i odpłacać za 
zło dobrem, to jest Ewangelia, to jest Jezus Chrystus, to jest 
opcja Ducha Świętego, gdy przebaczamy nawet największym 
wrogom i za nich modlimy się.

2. Matka Boża Pocieszenia

Jeszcze parę zdań o waszym drugim patronie, którym jest 
Matka Najświętsza. Matka Boża jest nam w tym roku szcze-
gólnie bliska z racji 100 rocznicy objawień w Fatimie, także 
300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Zresztą, 
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nam katolikom Matka Boża jest bardzo bliska bo jest naszą 
Matką. Przyjęliśmy Ją od samego Jezusa, gdy umierał na krzyżu. 
Wprawdzie Jan otrzymał tę Matkę pod krzyżem, ale w osobie 
Jana wszyscy Ją otrzymaliśmy: „Niewiasto oto syn Twój, synu 
oto Matka twoja.” Cieszmy się, że mamy Matkę nas wszystkich, 
którą Jezus nam podarował. Tu patrzycie na Matkę Bożą jako 
na Matkę Pocieszenia. Wszyscy potrzebujemy pocieszenia, bo 
czasem życie tak nas smaga, takie jest dokuczliwe, że tracimy 
niekiedy radość życiową, jest nam ciężko, a Matka Boża nas 
pociesza, jak nasze własne mamy. Przypomnijmy sobie dzie-
ciństwo, jak coś bolało, to szliśmy do mamy, która pocieszyła, 
pogłaskała i robiło się lżej. O ileż więcej Matka Boża jest dla 
nas czułą Matką, która nas pociesza. Dlatego tę Matkę Bożą 
kochajmy i nigdy o Niej nie zapominajmy.

Niech nasza codzienna pobożność będzie pobożnością 
maryjną. Często powtarzamy słowa modlitwy: „Święta Mario, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej”. Naprawdę Matka Boża to przyjmuje i modli 
się za nas, czuwa nad nami, wspomaga nas teraz, gdy żyjemy 
i zapewnia nas, że będzie w tej szczególnej chwili, kiedy trzeba 
będzie przejść z życia ziemskiego do życia wiecznego. Różaniec 
jest drogą do nieba, dlatego pilnujmy modlitwy różańcowej. 
Niech to będzie jedna z form waszej miłości do Matki Bożej 
– nasza modlitwa różańcowa. Zatem pamiętajcie o waszych 
patronach, o Trójcy Świętej, która jest patronem szczególnym 
dla was, ale także nie zapominajcie o Matce Bożej, która jako 
Matka nas wszystkich nam nieustannie pomaga. Amen.
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Rodzina – instytucja wychowawcza 
ustanowiona przez Boga

Uciechów (parafia Jaźwina), 20 czerwca 2017 r.
Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii 

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła

1. Rodzina kolebką wiary i modlitwy

Na ostatnich Konferencjach Biskupów Polskich często mó-
wimy o polskiej rodzinie, bo rodzina dzisiaj w świecie, także 
w Polsce, przeżywa kryzys moralny i religijny. Dlatego Kościół 
wielką troską otacza rodzinę w Polsce i w świecie, bo ona jest 
instytucją wychowawczą, instytucją przez Boga ustanowioną. 
Mówimy, że jest starsza aniżeli Kościół, bo Kościół trwa 2 ty-
siące lat, a rodzina jest od początku istnienia świata. W rodzinie 
przychodzą nowi ludzie na świat i są od początku wychowy-
wani. Wychowywanie polega nie tyko na zaspokajaniu potrzeb 
biologicznych, ale na kształtowaniu wartości moralnych. Czło-
wiek ma sumienie, rozum, wolną wolę i dlatego potrzebuje 
kształtowania tych instrumentów, które Bóg człowiekowi dał.

Najpierw powiedzmy, że rodzina jest instytucją, która 
powinna wysłać w świat młodych ludzi ze skarbem wiary 
i modlitwy. Dlatego tak ważne jest, by w naszych rodzinach 
o Bogu mówiono i żeby do Boga modlono się. Tutaj jest za-
wsze najważniejszy przykład rodziców, którzy pilnują spraw 
związanych z Bogiem, którzy codziennie klękają w modlitwie. 
Jeśli zapytacie mnie, skąd wiarę wyniosłem, to powiem, że 
przede wszystkim z domu rodzinnego. To co potem otrzymałem 
w seminarium duchownym, to był tylko dodatek, uzupełnienie, 
a modlitwy nas nauczyli nasi pobożni rodzice.

Wczoraj w „Rozmowach Niedokończonych” jeden z księży 
składał takie świadectwo, że podczas emigracji ludności po 
II wojnie światowej, podczas repatriacji, kiedy stąd odchodzili 
Niemcy i przybywały tutaj grupy Polaków, głównie z Kresów 
Wschodnich, to na poszczególnych stacjach kazano wysiadać 
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określonym ludziom i wskazywano miejsce, gdzie powinni się 
osiedlić. Ilekroć pociąg zatrzymywał się na stacji kolejowej, 
to ludzie pytali, czy jest w tej miejscowości kościół otwarty 
i czy jest tam ksiądz. Jeżeli odpowiedź padła pozytywna, to 
wtedy ludzie chętnie wysiadali, zabierali bagaże i kierowali 
się tam, gdzie im wskazywano. Chcieli mieć kościół, bo szli 
w nieznane i nie wiedzieli, jak to będzie. Pytali o kościół, pytali 
o księdza. To znaczy, że przyjechali tutaj z wiarą, jako ludzie, 
którzy przywieźli w sercu Boga. To był ich wielki skarb, mimo 
że zostawili swoje mienie, wszystko co wypracowali w życiu. 
Ale wielu z nich przyjechało ze skarbem wiary, z miłością do 
Boga. Wiara i modlitwa im pomogła. Widać, że byli dobrze 
wychowani przez rodziców w klimacie wiary i modlitwy. To 
są najważniejsze wartości. Wy też macie rodziny, pomyślcie 
o swoich dzieciach, wnukach, czy wszystko jest w porządku. 
Czasem zabiegamy o wykształcenie, dyplomy, żeby można było 
pracę znaleźć, to jest też bardzo ważne, ale pytanie jest takie, czy 
dbamy wystarczająco o to, by swoje potomstwo związać z Bo-
giem. Zobaczcie, ilu jest dzisiaj złodziei, którzy okradają ludzi 
z wiary, modlitwy, mówiąc że chodzenie kościoła, modlitwa 
to ciemne średniowiecze. Dzisiaj, za pośrednictwem mediów, 
szczególnie Internetu, to zło się wlewa drzwiami i oknami do 
naszych rodzin. Szatan korzysta z możliwości nowoczesnej 
techniki i walczy z Bogiem przez media.

Łucja, jedna z trojga dzieci, które rozmawiały z Matką Bożą 
w Fatimie, napisała w jednym ze swoich wspomnień, że sprawa 
ludzkości rozegra się o małżeństwo i rodzinę, że Bóg będzie 
walczył z szatanem w sprawie małżeństwa i rodziny. Komuni-
ści rodzinę zniszczyli przez aborcję, antykoncepcję, a dzisiaj 
nowy komunizm, ten kulturowy niszczy rodzinę jeszcze przez 
eutanazję, przez związki partnerskie. Chcą zmienić definicję 
małżeństwa. Nie każą nazywać rodziców mama, tata, tylko 
rodzic numer 1 i rodzic numer 2, bo dziecko może mieć dwie 
mamy lub dwóch ojców. To jest wystąpienie przeciwko Bogu, 
przeciwko porządkowi, który Bóg ustanowił. Dzisiaj się toczy 
wojna między dobrem a złem w klimacie życia rodzinnego, chce 
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się zniszczyć rodzinę i to chce się zalegalizować. Dzisiaj, w pra-
wie wszystkich państwach, które znamy jest legalna aborcja. 
Kto ma inny pogląd, to jest homofobem, jest niedzisiejszy. Jeśli 
to mówię to po to, żebyśmy pilnowali kondycji naszych rodzin, 
by były one kształtowane według myśli Bożej, żeby każda ro-
dzina była kolebką wiary i modlitwy dla każdego dziecka. To 
jest najważniejsze wiano, które dacie waszym dzieciom, gdy 
odejdą od was i pójdą w samodzielne życie.

Gdy pracowałem kiedyś we Wrocławiu, 1 września wsze-
dłem do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. Gdy 
się modliłem, wszedł tatuś ze swoją córeczką, prowadził ją do 
szkoły. Byłem świadkiem pięknej katechezy, jaką wygłosił ten 
ojciec swojej córce. Pokazywał jej ołtarz, tabernakulum, kazał 
jej zauważyć światełko czerwone i tłumaczył, że to jest domek 
Pana Jezusa, że tu mieszka i został z ludźmi, by ich nauczać, 
wspomagać. Powiedział, że tu będą przychodzić. Potem po-
wiedział, że w bocznej nawie jest obraz Mamusi Pana Jezusa, 
która Go urodziła i wychowała i że to jest nasza wspólna Mama. 
Taką katechezę głosił ojciec dla swojej córki. Przypominam to 
po to, żeby was zachęcić, byście nie wstydzili się z dziećmi, 
z wnukami rozmawiać o Bogu. A więc powtórzmy – rodzina 
ma być kolebką naszej wiary i naszej modlitwy, naszej więzi 
z Bogiem.

2. Rodzina – kolebką miłości

Po drugie rodzina powinna być też kolebką naszej miłości, 
żeby wasze dzieci wyfrunęły z domu rodzinnego z miłością 
w sercu. Dzisiaj Jezus nas zobowiązał nawet do miłości nie-
przyjaciół. A Ja wam powiadam: „miłujcie waszych nieprzy-
jaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście 
się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ 
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi 
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. 
Czytajcie to dzieciom i mówcie, jak Bóg nas kocha wszystkich, 
również naszych wrogów i nie wolno nikogo mieć w nienawiści. 
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Trzeba dzieciom to mówić. Zobaczcie, jak dzisiaj świat jest 
poróżniony, nawet w naszym katolickim narodzie. Słyszycie, 
jakie są dysputy, dialog społeczny, wstyd czasem słuchać. 
Pytamy skąd się taki jad wziął, jedni przeciw drugim, przecież 
jesteśmy katolickim krajem? Kultura dzisiejszego dialogu spo-
łecznego jest taka niska i dlatego musimy pilnować wartości, 
przekazywać je młodemu pokoleniu. W naszych rękach leży 
los rodziny polskiej.

Pamiętajcie, że Kościół wam pomaga te sprawy kształtować 
według woli Bożej. Dlatego sami nie dajcie się okraść z wiary, 
z tych dobrych wartości, które wynieśliście z waszego domu 
rodzinnego i je dalej przekazujcie. Dbajcie, by dziecko miało nie 
tylko rzeczy materialne, które też są ważne, ale najważniejsze 
jest, by było ono uczciwe, dobrze wychowane, prawdomówne, 
życzliwe. Naszą troską powinno być to, co damy w wianie 
naszym dzieciom. Dlatego módlmy się dzisiaj o świętość dla 
waszych rodzin, dla rodzin w Polsce, byśmy mieli rodziny Bo-
giem silne, by były to kolebki wiary, nadziei i miłości. Amen.

Duch Święty uzdalnia do owocnej 
przemiany życia i otoczenia

Jaźwina, 20 czerwca 2017 r.
Msza św. podczas wizytacji pasterskiej parafii  

z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Odnawiająca moc działania Ducha Świętego

Po pierwszym czytaniu powtarzaliśmy takie słowa: „niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”. Wiemy, że te słowa 
wypowiedział nasz wielki papież w czasie I pielgrzymki do 
Ojczyzny 2 czerwca 1979 r. Prosił Ducha Świętego, żeby od-
nowił oblicze ziemi i dodał: „tej ziemi”. Wiemy, że chodziło 
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o odnowę duchową naszego narodu i ta odnowa przyszła. Po 
tej I pielgrzymce powstała „Solidarność”, zawiał wiatr wolno-
ści i zostało zrzucone jarzmo komunizmu. Rozpadł się ZSSR, 
Polska też się uniezależniła od tego wpływu, który powstał po 
II wojnie światowej. Można powiedzieć, że zmieniło się obli-
cze ziemi polskiej. To nie znaczy, że to oblicze jest już dzisiaj 
takie dobre, właściwe i że nie wymaga zmian. Wymaga zmiany, 
dlatego że zło jest ciągle obecne i walka dobra ze złem będzie 
się toczyć do końca świata. Dzisiaj właśnie się toczy ta walka, 
jest widoczna w świecie.

Droga młodzieży, te słowa, które śpiewaliśmy dzisiaj doty-
czą was: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi”. Chodzi o odnowę oblicza waszej wiary, oblicza waszej 
miłości, przyjaźni z Bogiem, bo tu mamy ciągle niedomagania. 
Są pewne kłopoty, kryzysy w sektorze wiary, w sektorze regu-
larnego uczestniczenia we Mszy Świętej, w sakramencie pokuty 
możemy mieć też kłopoty. Chodzi o odnowę oblicza waszego 
duchowego życia. Ma to się dokonać przez przyjęcie darów 
Ducha Świętego, bo nasz duch ludzki jest słaby, ograniczony 
i Bóg tego naszego ducha wzmacnia. Ten nasz ludzki duch jest 
wspomagany przez Ducha Świętego, Ducha Bożego, który go 
usposabia do wiary, do miłości, do modlitwy. W sakramencie 
bierzmowania otrzymujemy wzmocnienie, by się odnowiło 
oblicze naszego duchowego życia.

2. Fatimskie orędzie nadziei i napomnienia

Droga młodzieży, przyjmujecie sakrament bierzmowania 
w roku szczególnym. Jest to rok 100-lecia objawień Matki Bożej 
Fatimskiej. Dużo o tym mówimy w tym roku. Trzeba mówić, bo 
Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział w 2010 r. w Fatimie, 
że misja prorocza Fatimy nie jest zakończona, że jest ciągle 
aktualna. Piękną homilię na ten temat wygłosił portugalski 
biskup Virgiio w zakopiańskich Krzeptówkach, gdy nastąpiło 
poświęcenie tego kościoła i zawierzenie narodu polskiego 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Powiedział, że Polska powinna 
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być złączona z Portugalią w tym szerzeniu kultu Matki Bożej 
i w tym wypełnianiu życzeń Matki Bożej, które Matka Boża 
wyraziła w czasie objawień fatimskich w 1917 r. Zauważmy, 
że objawienia w Fatimie miały miejsce wtedy, kiedy Europa 
wypowiedziała Bogu wojnę. To nie było tylko wypowiedzenie 
wojny jednego narodu przeciw drugiemu, ale Bogu. Zginęło 
wówczas tylu ludzi i nie było zwycięzców ani zwyciężonych. 
Tak postępuje człowiek, który stracił z oczu Boga. Europa na 
początku XX w. od Atlantyku do Uralu wypowiedziała Bogu 
wojnę i dlatego Matka Boża przyszła ze słowem upomnienia 
i nadziei, że się ludzie opamiętają. Mówiła, że trzeba się nawró-
cić, że trzeba podjąć pokutę, że trzeba wrócić do Boga, wziąć 
do ręki różaniec, żeby się wojna skończyła, żeby świat uchronić 
od katastrofy. To orędzie do dzisiaj nie zostało wypełnione.

Często powtarzam młodzieży taką prawidłowość, która się 
sprawdza w historii, że ludzie, którzy podejmują walkę z Bo-
giem, to wcześniej czy później podejmują walkę z człowiekiem. 
Dlatego, ci, którzy depczą Boga, przechodzą do deptania czło-
wieka. Gdy się dobrze przypatrzymy biegowi historii, zwłaszcza 
w czasach nowożytnych, to tę prawidłowość odkryjemy. Papież 
Benedykt boleje nad tym, że Europa zatraciła zmysł Boga, że 
narodziły się ideologie, które głoszą, że Bóg nie jest potrzebny 
i hasła są szerzone: żyjmy tak jakby Boga nie było, Bóg nam 
nie jest potrzebny do stworzenia raju na ziemi. Jeżeli walczymy 
z Bogiem, jeżeli ludzi okradamy z wiary, jeśli w sposób prawny 
zakazujemy obecności wiary w życiu publicznym, to dochodzi 
potem to niszczenia człowieka. Dlatego jest tak ważne, byśmy 
byli wrażliwi na to, co na świat przyszło za sprawą objawień 
fatimskich przez Matkę Bożą, którą Bóg sam wysłał do nas, 
żeby nam przynieść nadzieję i także by nas upomnieć, żebyśmy 
od Boga nie odchodzili i nie próbowali zmieniać tego porządku, 
który Bóg ustanowił.

Dlatego dzisiaj jesteśmy pełni niepokoju, bo ta walka 
z Bogiem trwa. To co widzimy w UE, to co widzimy w tych 
utopijnych prądach, które są szerzone odnośnie małżeństwa, 
rodziny. Łucja w swoich notatkach, które sporządzała po spo-
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tkaniach z Maryją, napisała, że ostateczna walka o przyszłość 
świata dokona się na tle rodziny i małżeństwa, bo przyjdą takie 
siły, które zechcą małżeństwo obalić. Jest obalane przez wiele 
lat przez aborcję, antykoncepcję, przez eutanazję. A dzisiaj jest 
nowa fala tego obalania przez związki partnerskie osób tej samej 
płci. Wszelcy poprawiacze Boga marnie kończą.

3. Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

Droga młodzieży, dzisiaj otrzymujecie dary Ducha Święte-
go, żebyście dołączyli do tych ludzi, którzy będą bronić wiary 
i wartości, które głosił Jezus Chrystus, bo wszystko, co pocho-
dzi od Boga, ma na celu nasze dobro. Bóg nas nie chce okraść 
z radości, ze szczęścia, a cokolwiek nam nakazał, co jest trudne, 
to jest warte przyjęcia i stosowania w życiu. Stąd też mówimy, 
że nikt jeszcze nie żałował, że słuchał Boga.

Jeżeli przyjmiecie Ducha Świętego godnie, z wiarą, poboż-
nie, to owoce Ducha Świętego powinny się pojawić w waszym 
życiu.

Pierwszy owoc to miłość, nie byle jaka, neurotyczna, tylko 
miłość, która jest darem ja dla ty, życie w sposób, żeby innym 
z nami było dobrze. Dzisiaj Jezus każe nam modlić się za 
nieprzyjaciół, tych, którzy nam dokuczają. Pierwszą formą 
modlitwy za nieprzyjaciół jest modlitwa za nich. Miłość jest 
aktem woli. Kolejny owoc Ducha Świętego to radość. Matka 
Boża jest przykładem: „raduje się duch mój w Bogu Zbawcy 
moim”. Ludzie wierzący, którzy są napełnieni Duchem Świę-
tym, promieniują radością, są pełni pokoju, pokładają nadzieję 
w Bogu. Pokój w sercu – to takie ważne i jeżeli jesteśmy 
w mocy Ducha Świętego, to jesteśmy napełnieni pokojem. 
Gdy Jezus przyszedł do wystraszonych Apostołów, to powie-
dział: „pokój wam, nie bójcie się, zmartwychwstałem, ostatnie 
słowo do mnie należy, a nie do tych, którzy mnie krzyżowali”. 
Cierpliwość – kto ma moc Ducha Świętego, to jest cierpliwy 
wobec samego siebie. Tyle razy nam coś nie wychodzi, bądź 
cierpliwy, zwyciężysz. Również cierpliwość wobec drugich. 
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Dalej, uprzejmość, dobroć – to piękne przymioty. Wierność – 
wierność swoim postanowieniom, wierność Bogu, wierność 
w małżeństwie, wierność w kapłaństwie, wierność wartościom. 
To bardzo ważne. Łagodność, spokój, opanowanie, panowanie 
nad sobą. Zobaczcie, jak nie panują nad sobą ci, którzy Ducha 
Świętego nie przyjmują. Najbardziej wyraźny przykład mamy 
w polityce, widzimy napastliwość, ten niski poziom dialogu. 
To jest sygnał, że ci ludzie, w większości ochrzczeni, zatracili 
tę wrażliwość na dary Ducha Świętego, marnują dary Ducha 
Świętego, które są rozdawane w każdej Eucharystii.

Droga młodzieży, kończąc to pouczenie, które z mojej strony 
jest radą starszego brata w wierze, żebyście po tym bierzmowa-
niu się odnowili w wymiarze swego ducha, żeby Duch Święty 
odnowił oblicze waszych serc, waszych dusz, żeby Bóg stał się 
najważniejszy w waszym życiu, żebyście Go pokochali i byście 
przyjęli Jego wolę, Jego prawo i Nim żyli całe życie. Amen.

Wdzięczność za łaskę wybrania 
i prośba o dar nowych powołań

Nowa Ruda-Słupiec, 21 czerwca 2017 r.
Msza św. z okazji spotkania rokowego 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

1. Postawy miłe Bogu i ludziom

Pierwszy wątek dzisiejszej homilii to wątek liturgiczny, 
związany z Bożym słowem i drugi wątek związany z rocznicą 
waszych święceń kapłańskich. W obrębie wątku biblijno-
-liturgicznego, możemy w dzisiejszych czytaniach odnaleźć 
pochwałę trzech cnót chrześcijańskich, które są bardzo ważne, 
które zdobią naszą chrześcijańską osobowość.
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Pierwsza cnota to hojność. Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbie-
ra. Kto zaś hojnie sieje, ten też hojnie zbierać będzie, albowiem 
radosnego dawcę miłuje Bóg. To jest istota hojności. Nie tylko 
chodzi o hojność materialną, byśmy chętnie dzielili się tym, 
co mamy z tymi, którzy mniej mają, którzy może w ogóle nie 
mają, ale chodzi o wszechstronną hojność, hojność w obdarza-
niu drugich dobrym słowem, słowem prawdy, słowem miłości, 
dobrej rady, pocieszenia, także słowem upomnienia. Hojność 
w mówieniu serdecznym, ewangelickim, niedokuczliwym, 
nieobrażającym i hojność w działaniu, by się dzielić tym, co 
mamy. Księża dobrze wiedzą, że im więcej dziękują ludziom za 
składane ofiary, za działalność na rzecz wspólnoty parafialnej, 
tym więcej mają, tym więcej otrzymują. Ludzie skąpi zwykle 
mało mają i ciągle są niespokojni, żeby tego nie utracić, co 
zdobyli. Dlatego hojność w pełnym wymiarze, to hojność 
w dzieleniu się dobrem.

Druga cnota, która zdobi naszą osobę jako uczniów Pań-
skich, to są uczynki miłosierdzia, które wyliczył Jezus: jał-
mużna, modlitwa i post. I właśnie one powinny być spełniane 
dyskretnie, nie na pokaz, by nas ludzie zobaczyli, pochwalili 
i oklaskiwali, bo Bóg widzi w ukryciu i oddaje stokrotnie tym, 
którzy dają chętnie i pokornie, bez rozgłosu. Dlatego, jeżeli 
komuś coś dajemy, to dyskretnie, gdy się modlimy, to nie na 
pokaz, ale żeby tylko Bóg wiedział, jak pełnimy pokutę, po-
dejmujemy post, to nie na pokaz. Zatem pokorna dyskrecja, 
by dobro czynić nie na pokaz, nie by ludzie widzieli, tylko by 
Bóg widział.

Jeszcze jedna jest tutaj cnota – troska by się podobać Bogu. 
Ludzie zwykle chcą się podobać drugim ludziom, a rzecz w tym, 
by zabiegać o podobanie się Bogu. Podobanie się ludziom 
może być złudne, natomiast jeśli jesteśmy zatroskani o to, by 
się Bogu podobać, to wtedy jest dobrze. Dlatego zapamiętajmy, 
chciejmy podobać się Bogu i stąd pytania, które trzeba sobie 
stawiać: Boże, czy Ty jesteś ze mnie zadowolony? Czy ja się 
Tobie podobam?
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2. Kapłaństwo jako dar służby

Przechodzimy do wątku drugiego, wątku kapłaństwa. 
Kapłaństwo jest dla Kościoła, dla drugich. Otrzymaliśmy 
48 lat temu dar kapłaństwa nie dla siebie, nie dla naszego wy-
wyższenia. Jest to łaska Boża i każdy kapłan wie, że nie jest 
godny przyjęcia tego daru, to Jezus Chrystus nas tak miłuje 
i niegodnych ludzi obdarza taką łaską, by podjęli misję, którą 
On sam pełnił na ziemi, misję głoszenia Bożego słowa, misję 
sprawowania świętej liturgii, sakramentów świętych i misję 
pomagania drugim, chorym, potrzebującym i tą misją się z nami 
podzielił, byśmy Jego działalność przedłużali. To przedłużanie 
zawsze się urzeczywistnia wśród ludzi, misja dla drugich, dla 
Kościoła, dlatego cały Kościół powinien Dobrego Pasterza 
prosić o kapłanów, żeby ich w Kościele nie brakowało.

Niedawno osoba z Ukrainy opowiadała, że tam gdzie miesz-
ka, było sporo katolików a nie było księdza. Przez wiele lat 
nie było tam kapłanów i ludzie sami się spotykali i modlili się, 
a gdy idzie o spowiedź, były przypadki, że ludzie przyjeżdżali 
na groby księży i tam się spowiadali z przekonaniem, że będą 
mieli grzechy odpuszczone. Moi drodzy, każde święto kapłań-
skie, każdy jubileusz mobilizuje nas do wdzięczności Bogu za 
ten dar wybrania, za dar posługi kapłańskiej, ale także napełnia 
nas troską, by nowi ludzie młodzi byli przez Jezusa wybierani.

Dlatego jest to stosowna chwila, by podczas każdego jubile-
uszu modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyj-
ne. Jezus powiedział: „żniwo jest wielkie, ale robotników mało, 
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”. Mamy 
świadomość, że jesteśmy w parafii, skąd jest wiele powołań 
i patrzymy na kapłanów, którzy są dzisiaj przy ołtarzu i dziękują 
Bogu za dar wybrania i dar już wieloletniej służby. Dziękuje-
my Bogu za to wszystko, co dla nas uczynił, niegodnych sług 
swoich. Prosimy Pana żniwa, żeby powoływał i wyprawiał na 
żniwo nowych pracowników. Amen.
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Głoszenie Ewangelii i pełnienie czynów 
miłosierdzia dzięki łasce Ducha Świętego

Żarów, 21 czerwca 2017 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. Bierzmowanie – darem wylania Ducha Świętego 
w Kościele

Sakrament bierzmowania nazywamy sakramentem Ducha 
Świętego. Wiemy, że we wszystkich sakramentach świętych 
działa cała Trójca Święta, działa Bóg Ojciec przez Syna 
w Duchu Świętym. Ale szczególna obecność Ducha Świętego 
jest w sakramencie bierzmowania, dlatego że otrzymujemy 
siedmiorakie dary. Są to: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, 
dar umiejętności – te cztery dary wzmacniają naszego ducha 
w sektorze poznawczym, intelektualnym, rozumowym. Dar 
męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej to są dary, które 
wzmacniają naszego ducha w sferze wolitywnej, usprawniają 
nas do dobrych wyborów moralnych, sprawiają, że mamy więcej 
siły, mocy do wybierania dobra i odrzucania tego, co złe.

Duch Święty działał od początku w dziejach zbawienia. 
Słyszeliśmy w I czytaniu, jak prorok Izajasz mówił o sobie, 
że „Duch Pański zstąpił na mnie i mnie namaścił i posłał, bym 
ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, żebym przywracał 
smutnym radość, pełnił czyny miłości”. Te słowa, które prorok 
Izajasz odniósł do siebie, potem Jezus, gdy był w Nazarecie, 
w synagodze te same słowa odniósł do własnej Osoby, czyli 
też uważał się za Kogoś, kto jest napełniony i namaszczony 
Duchem Świętym. Dlatego możemy przyjąć, że Jezus nauczał, 
czynił cuda, przeżywał mękę i śmierć krzyżową w mocy Ducha 
Świętego. W mocy Ducha Świętego zmartwychwstał i tę moc 
Ducha Świętego przekazał tym, którzy w Niego uwierzyli. Naj-
pierw uczniom, którym obiecał Ducha Świętego i którzy czekali 
z Maryją zgodnie z poleceniem Jezusa. Wiemy, że dopóki Duch 
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Święty nie zstąpił, to uczniowie byli niezdecydowani, nie wie-
dzieli co robić, mieli przeróżne wątpliwości. A gdy nastąpiło 
zesłanie Ducha Świętego, to te dary Ducha Świętego, które 
otrzymali, przeobraziły ich w nowych ludzi. Stali się odważni 
i podjęli natychmiast dzieło ewangelizacji, nauczania, głoszenia 
tego, co Jezus głosił. Podjęli też działalność sakramentalną, 
charytatywną. To wszystko dzięki wylaniu na nich Ducha 
Świętego. To wylewanie Ducha Świętego się ciągle powtarza 
w Kościele. Ono ma miejsce we wszystkich sakramentach, 
a szczególnie w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej, któ-
rym jest bierzmowanie. Dzisiaj ta świątynia w Żarowie staje się 
Wieczernikiem i za chwilę nastąpi tu wylanie Ducha Świętego 
na młodzież tu obecną. Będziemy się modlić, żeby z tą mło-
dzieżą stało się coś podobnego, co się stało kiedyś z uczniami 
Chrystusa, którzy byli w Wieczerniku w Jerozolimie, żebyście 
drodzy młodzi przyjaciele nabrali ochoty i przekonania, że 
jesteście bardziej Chrystusowi, że podoba wam się Jego Ewan-
gelia, Jego zasady moralne, które głosi, Jego wskazania, że On 
jest Zbawcą świata, tym, komu warto zawierzyć, kogo warto 
pokochać. To się może stać, jeżeli się rzeczywiście otworzycie 
na dary Ducha Świętego, które za chwilę przyjmiecie, a my 
się będziemy modlić, żeby tak się stało, żebyście od dzisiaj 
byli kwalifikowanymi świadkami Jezusa Chrystusa. Jezus na 
was liczy. On chce być z wami, chce być obecny przez wasze 
świadectwo, przez wasze przyznawanie się do wiary.

2. Otwarcie się na Ducha Świętego w postawie owocnego 
składania świadectwa chrześcijańskiego życia

Przed chwilą powiedzieliście słowa: „pragniemy, aby Duch 
Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyzna-
wania wiary i postępowania według jej zasad”. Nie jest łatwo 
dzisiaj mężnie wyznawać wiarę, bo można być wyśmianym, 
można być uznanym za osobę zacofaną, żyjącą duchem średnio-
wiecza. Trzeba mieć odwagę, żeby można było wyznawać wiarę 
mężnie i Duch Święty nam daje energię i odwagę. Pamiętajmy, 
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że tu jest też potrzebny nasz udział, bo Bóg nas nie chce na siłę 
uczynić dobrymi i mądrymi, jest tu wymagana nasza zgoda, 
nasze przyzwolenie, żeby Bóg działał. Oddajcie dzisiaj swoje 
serca Duchowi Świętemu, żeby On kochał przez was, oddajcie 
swoje usta, żeby mówił przez was słowa prawdy, życzliwości, 
pociechy, żebyście mieli więcej cierpliwości, dobroci, także 
oddajcie ręce, one są do pracy, a praca to forma daru dla drugich, 
bo z niej korzystają.

Warto zwrócić uwagę na tekst z dzisiejszej liturgii słowa, 
który zawiera fragment Listu św. Pawła do Galatów. Są tam 
wymienione owoce ducha, są one bardzo piękne: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie. Wspaniałe przymioty – chciejcie takie mieć. Może 
nie uda wam się w pełnym wymiarze te przymioty zdobyć i nimi 
promieniować na otoczenie, ale przynajmniej w części, żebyście 
byli radośni, byście siali pokój, byli cierpliwi wobec siebie 
i innych. Życie wspólnotowe wymaga cierpliwości, akceptacji 
człowieka, który jest ze mną i usuwania ze swojego serca tego, 
co nazywamy ja, żeby zrobić miejsce dla drugiej osoby. Wtedy 
możemy mówić, że jest w nas miłość. Będziemy się modlić, 
byście owoce Ducha Świętego mogli wypracowywać w sobie.

Ważne jest też to, że przyjmujemy dzisiaj wskazania od 
Jezusa, z Jego Ewangelii. Była mowa o uczynkach miłosierdzia 
– jałmużnie, modlitwie i poście. Najpierw Jezus powiada, żeby 
tych uczynków nie pełnić na pokaz, na pochwałę od ludzi, mówi 
by spełniać je w cichości, bez rozgłosu. Jeżeli komuś dajesz 
jałmużnę materialną czy duchową, to powinien o tym wiedzieć 
tylko Bóg, ty i obdarowany. Uczynki wszelkie spełniamy nie 
na pokaz, nie żeby się ludziom przypodobać, ale żeby się Bogu 
podobać. Dlatego pytajcie Boga – „Panie Boże, czy ja się To-
bie podobam?” Czy jesteś ze mnie zadowolony? Czy jestem 
dobrym człowiekiem? Niech nam na tym zależy, żeby się na 
pierwszym miejscu Bogu podobać, bo ludzie różnie mówią, nie 
zawsze sprawiedliwie.

Moi drodzy, cieszymy się, że Duch Święty dzisiaj zago-
ści w waszych sercach, żebyście byli bardziej uśmiechnięci, 
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bardziej pogodni, żebyście byli napełnieni miłością, radością, 
pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością 
zasadom chrześcijańskim, odwagą, żebyście się przyznawali 
do Jezusa. Dzisiaj mamy wiele możliwości, by świadczyć. Gdy 
czytacie wpisy w Internecie, które nie zgadzają się z zasadami 
chrześcijańskimi, z nauką katolicką to napiszcie, że to nie jest 
tak, żeby tych wszystkich krzykaczy, którzy głoszą antyewan-
gelię, poskromić, by nie myśleli że wszyscy im przyklaskują. 
Szukajmy sposobu, żeby głosić Ewangelię, pełnić uczynki 
miłosierdzia, dzielić się wartościami, czynić pokutę w dobrych 
intencjach. O to się modlimy, droga młodzieży i wam towarzy-
szymy w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest wlanie Ducha 
Świętego do waszych serc. Amen.

W szkole modlitwy
Świdnica, 22 czerwca 2017 r.

Msza św. na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum Katolickim 
Kościół pw. św. Krzyża

1. Modlitwa – łącznik z Bogiem

Na stole Bożego słowa dzisiaj się pojawia temat modlitwy. 
Jezus nam przypomina tę modlitwę, która jest najważniejsza, 
która od Niego pochodzi. Jest to Modlitwa Pańska. Ale wcze-
śniej mamy dwie uwagi Jezusa, które dotyczą samej modlitwy, 
wiemy, że modlitwa to nasz łącznik z Bogiem. Przez modlitwę 
jesteśmy razem z Bogiem, ale przez modlitwę dobrą. Jezus nas 
przestrzega przed modlitwą rozgadaną, bezmyślną i przypomina 
nam, że Ojciec Niebieski wie, czego nam naprawdę potrzeba. 
Dlatego nie trzeba ciągle kłaść nacisk na modlitwę przegadaną.

To jest jedna ważna wskazówka, a druga mówi, żebyśmy 
w modlitwie naszej nie tyle myśleli o własnych sprawach, tyl-
ko o sprawach naszych bliźnich, naszych przyjaciół, a nawet 
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naszych nieprzyjaciół. Modlitwa jest pierwszą formą miłości 
nieprzyjaciół, do której Jezus nas też wezwał, dlatego w Mo-
dlitwie Pańskiej są te słowa, które wskazują, że w modlitwie 
trzeba myśleć o drugich. Mówimy „Ojcze nasz, chleba naszego 
nie mojego, odpuść nasze winy nie moje”. Te słowa wskazują, 
żebyśmy pamiętali o sprawach naszych bliskich, naszych przy-
jaciół, tych, z którymi dzielimy nasze życie.

2. Treść Modlitwy Pańskiej

Przyglądamy się Modlitwie Pańskiej, wiemy, że zawiera 
siedem próśb, ale ważna jest hierarchia tych próśb. Najpierw 
są prośby dotyczące spraw duchowych, które są zawsze naj-
ważniejsze, mówimy: „święć się imię Twoje”. Prosimy Boga, 
żeby na ziemi święciło się Jego Imię. Można to zrozumieć jako 
zachwycanie się Bogiem, bo kto święci Imię Boże, ten jest Bo-
giem zachwycony. Możemy zapytać, czy na co dzień potrafimy 
się zachwycać Bogiem, tym, że jest, że stworzył świat, w którym 
jesteśmy umieszczeni, że nas stworzył, że jest naszym Ojcem. 
Więc zachwyt Bogiem, który jest Stwórcą i nas obdarza na co 
dzień swoim miłosierdziem. „Święć się imię Twoje” – o tym 
wielokrotnie mówił Jan Paweł II na naszej ziemi, żeby się 
święciło imię Boże w ludzkich sercach i także w wymiarze 
życia publicznego. „Przyjdź królestwo Twoje”, Królestwo Boże, 
czyli panowanie Boga. Nie jest to panowanie w stylu władców 
tego świata, Bóg panuje przez miłosierdzie, przez miłość, przez 
służbę człowiekowi. Jezus wcielony służył wszystkim, Jego 
królowanie oznaczało służbę ludziom i wzywanie do służby, 
do bycia dla drugich, nie dla siebie. „Przyjdź królestwo Twoje”, 
Bóg nas uczy takiego królowania, sam tak króluje i nas wzywa 
do królowania przez służbę, przez dar siebie dla drugiego. Wie-
my, że to Królestwo Boże, o które prosimy, żeby nadeszło, ono 
się urzeczywistnia w dwóch wymiarach, jest w nas, w naszym 
sercu i oznacza życie Boże w nas, nasze trwanie w Chrystusie, 
ale także jest wymiar społeczny tego królestwa – to jest Kościół, 
wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa. „Przyjdź królestwo 
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Twoje”, prosimy o umocnienie obecności Boga w nas, w na-
szych wnętrzach i także w wymiarze publicznym, w tym świecie 
przez obecność wspólnoty Kościoła.

„Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Nie nasza 
wola ma się wypełniać, ale wola Boża. Kto wypełnia wolę Bożą, 
ten otrzymuje Boże błogosławieństwo. To jest to, co możemy 
dołączać zawsze do ofiary Chrystusa w każdej Eucharystii, tę 
naszą gotowość do pełnienia woli Bożej. To jest najbardziej 
nasze, nasza wolność, żeby naszą wolność urzeczywistniać 
w wypełnianiu woli Bożej – „bądź wola Twoja jako w niebie 
tak i na ziemi”. Ta wola się objawia w wydarzeniach naszych 
osobistych i tych, które się wypełniają. Trzeba umieć czytać 
znaki czasu, to jest też przemawianie Boga do ludzi. Wola Boża 
wypełnia się też w głosie naszego sumienia. „Bądź wola Twoja 
jako w niebie tak i na ziemi.”

Wreszcie prośba o chleb powszedni, tak ważny jak życie. 
Pracujemy na chleb, ale to Bóg daje pogodę, deszcz, słońce, 
ciepło. Nie wszystko człowiek może, dlatego prosimy o chleb, 
bo wiemy, że zdobywanie chleba dokonuje się w Bożym bło-
gosławieństwie.

„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom.” Prośba o odpuszczenie grzechów. Wszyscy 
mamy grzechy, ta prośba zakłada, że wyznajemy swój grzech. 
Dzisiaj nam się wmawia, że to jest normalność, gdy się nie ma 
poczucia winy. Natomiast, gdy się ma poczucie winy, to mówi 
się, że to patologia. „I odpuść nam nasze winy” – do twarzy nam 
z tymi słowami, jako i my odpuszczamy – to jest deklaracja, 
że odpuszczamy. Wiemy, że czasem nawet katolicy nie mogą 
się zdobyć na gest odpuszczenia, sami proszą Boga o odpusz-
czenie ich win, a nie mogą niekiedy wybaczyć. Wysłuchałem 
ostatnio mowy na temat mordów na Ukrainie, wiemy, że nasi 
bracia Ukraińcy nie chcą tej prawdy przyjąć, ale my przypo-
minamy tę prawdę nie po to, żeby siać nienawiść, tylko w imię 
wierności prawdzie, bo na prawdzie można budować jedność, 
zgodę. Pamiętamy, ale wybaczamy. Brak przebaczenia to jest 
postawa pogańska.
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„I odpuść nam winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.” 
Inne tłumaczenie – „nie pozwól, byśmy ulegli pokusie, żeby-
śmy mieli siłę, byśmy się nie dali złamać”. Wiemy, że pokus 
nie brakuje dzisiaj, dlatego trzeba się modlić o Bożą pomoc, 
żeby Duch Święty nas umacniał, byśmy mieli męstwo, byśmy 
nie dali się zwieść pokusie. Jezus zakończył nawiązaniem do 
przebaczania: „lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz 
nie przebaczy wam także waszych przewin”.

Moi drodzy, to mamy taki prezent od Pana Boga na zakoń-
czenie roku – „z modlitwą Ojcze nasz” wyruszymy w czas 
odpoczynku. Dziękujemy Bogu za to, co mamy za sobą i pro-
simy, byśmy mogli tym, co uzyskaliśmy w ciągu roku, tym co 
dobre, co piękne, żyć i kształtować dalsze nasze życie. Amen.

Świątynia miejscem spotkania z Bogiem
Boguszów-Gorce, 22 czerwca 2017 r.

Msza św. z okazji 100-lecia świątyni parafialnej 
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Wstęp

Podczas obchodów 100-lecia konsekracji tej świątyni, na-
sza refleksja powinna dotyczyć tego obiektu kultu religijnego. 
Z czytań mszalnych wynika prawda, że o świątyni mówimy 
w podwójnym sensie, jako o świątyni materialnej zbudowanej 
z drewna, z kamienia, z cegły i także o świątyni żywej, którą 
jesteśmy. Jezus, mówiąc o zburzeniu świątyni, miał na myśli 
swoją śmierć, antycypował, że ta świątynia ciała będzie znisz-
czona i On w trzech dniach ją odbuduje. Myślał tu o swoim 
zmartwychwstaniu. Zatem mamy świątynię materialną i świą-
tynię żywą, którą my jesteśmy, którą nazywamy Kościołem. 
Ponieważ dzisiaj świętujemy 100-lecie świątyni materialnej, 
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dlatego chcemy skupić naszą uwagę na tym jej aspekcie. 
Zwróćmy uwagę na trzy problemy, które łączą się ze świąty-
nią. Najpierw powiemy krótko o historii świątyni, potem o jej 
znaczeniu w naszym życiu i na końcu o naszych obowiązkach, 
zobowiązaniach wobec świątyni.

1. Z dziejów świątyń

Wiemy, że świątynie były budowane prawie we wszystkich 
cywilizacjach i kulturach. Słyszeliśmy o świątyni szczególnej, 
którą wybudował na Boże zlecenie król Salomon, syn króla 
Dawida. Ojciec przygotował materiały, prowadził wiele  wojen, 
potem nastał czas spokoju i to był czas stosowny, żeby świą-
tynię w Jerozolimie wybudować, żeby Bóg miał swój dom. 
Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, był to X w. przed 
Chrystusem. Słyszeliśmy, jaką piękną modlitwę w tej świątyni 
wypowiedział Salomon, jej budowniczy. Prosił Boga, żeby wy-
słuchiwał tych wszystkich, którzy będą w tej świątyni do Niego 
kierować prośby, będą się modlić, żeby nie tylko wysłuchał, 
ale także żeby przebaczał ludziom winy. Ta świątynia należała 
do siedmiu cudów starożytnego świata, była tak piękna i do-
stojna, była ozdobą całej Jerozolimy i była zwornikiem całego 
narodu izraelskiego przez dziesięć wieków, bo tyle istniała. 
Była kilkakrotnie niszczona przez wrogów, zwłaszcza w VI w. 
w czasie niewoli babilońskiej. Świątynia doczekała czasów 
Jezusa. Przypomnijmy, że gdy Dzieciątko Jezus miało 40 dni 
zostało przyniesione do świątyni i tam było ofiarowane. Mały 
Jezus został nazwany przez Symeona Światłem na oświecenie 
pogan. Symeon wygłosił proroctwo, że Jezus będzie znakiem, 
któremu się będą sprzeciwiać. Maryi przepowiedział, że Jej 
duszę przeniknie miecz boleści. To się działo w świątyni, gdy 
Dziecię Boże miało 40 dni. Potem Jezus przychodził z rodzica-
mi do świątyni co roku, bo był obowiązek, żeby każdego roku 
przynajmniej raz odbyć pielgrzymkę pieszą do świątyni. Znamy 
epizod, gdy Jezus miał 12 lat, zagubił się i został znaleziony 
właśnie w świątyni jerozolimskiej. Nauczał tam tych, którzy 



445

chcieli Go słuchać. W dzisiejszej ewangelii słyszeliśmy o tym, 
jak pewnego razu znalazł się w świątyni i zauważył, że upra-
wiany jest tam handel, że są kupcy, sprzedawcy, zdenerwował 
się, chwycił za powróz i wypędził wszystkich. W tej świątyni 
wielokrotnie Jezus nauczał i zapowiedział jej zniszczenie. Wte-
dy, gdy mówił o zniszczeniu tego cudu świata, to się rozpłakał. 
Zgodnie z zapowiedzią, świątynia została zniszczona. Jezusa już 
nie było na ziemi, odszedł do nieba. W roku 70 Rzymianie na-
padli na Jerozolimę, wódz Tytus dowodził wojskami rzymskimi 
i świątynia legła w gruzach, do dzisiaj nie została odbudowana. 
Pozostała po niej tylko Ściana Zachodnia, gdzie przychodzą 
Żydzi i modlą się, wspominają przeszłość. Ta świątynia prze-
trwała ponad tysiąc lat, na jej miejscu wyrosły nowe świątynie, 
świątynie chrześcijańskie. Jedna z najstarszych jest w Betlejem.

Świat napełniał się świątyniami chrześcijańskimi w miarę, 
jak chrześcijaństwo się rozszerzało na wszystkie kontynenty 
ziemi. Dzisiaj świątynie stoją na wszystkich kontynentach świa-
ta i są z różnego czasu. Mamy świątynie romańskie, gotyckie, 
barokowe, współczesne. One są ozdobą każdego miasta, każdej 
wioski, to najważniejsza budowla w mieście, w wiosce, w dziel-
nicy miasta. Niedawno w” Rozmowach Niedokończonych” 
jeden z księży opowiadał, że w czasach powojennych repatriacji, 
gdy Polacy przyjeżdżali tu z kresów wschodnich, Kiedy pociąg 
się zatrzymywał na jakiejś stacji i kazano wysiadać, to ludzie 
pytali, czy tu jest kościół otwarty i czy jest ksiądz. Jeśli była 
odpowiedź pozytywna, to wysiadali. To kościół w trudnych 
latach powojennych zabrał się za odbudowę świątyń. Wierni 
widząc, że ksiądz zabiera się za odbudowę świątyni, to sami 
też odbudowywali. I tak zasiedliliśmy te ziemie, na których 
jesteśmy i odziedziczyliśmy tę świątynię, w której jesteśmy.

2. Rola świątyni w życiu człowieka wierzącego

Świątynia – to szczególny dom, który jest nam potrzebny, by-
śmy mogli spotykać się z Bogiem. Wskażmy jeszcze krótko na 
rolę świątyni w naszym życiu. Ze świątynią jesteśmy związani 
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od początku do końca. Chrzcimy dzieci w świątyni, przyprowa-
dzamy małe dzieci, żeby były zdrowe, żeby Bóg błogosławił, 
potem dzieci już starsze. To jest przekaz wiary dla młodego 
pokolenia. Potem przychodzi czas I komunii świętej, której się 
udziela w świątyni, eucharystię też się sprawuje w świątyni, 
do sakramentu pokuty przystępujemy w świątyni. Następnie 
przychodzi czas bierzmowania, które również udzielane jest 
w świątyni. Młodzi ludzie, którzy chcą iść razem przez życie, 
zawierają sakrament małżeństwa również w świątyni. Ci, którzy 
wybierają drogę kapłaństwa, zostają wyświęceni w świątyni. 
Przychodzimy do świątyni, by nabierać sił do życia, do niesienia 
krzyża. Jakże ważny jest ten dom Boży, który jest wspólnym 
domem. Każda rodzina naturalna ma swoje mieszkanie, a rodzi-
na, którą jest parafia, też ma wspólny dom, którym jest wasza 
świątynia. Dlatego cieszymy się, gdy się świątynie w Polsce 
buduje. Na Zachodzie niestety świątynie się zamyka, burzy, 
przerabia na magazyny, czy nawet meczety.

3. Zobowiązania wobec świątyni

Ostatni, trzeci punkt, to nasze obowiązki wobec świątyni. 
Pierwszym obowiązkiem jest przychodzenie do kościoła, żeby 
nam nie zarosły ścieżki do świątyni. Pomyślcie, ilu was cho-
dzi. A przecież życie płynie, zmartwienia narastają, choroby 
nas dotykają, na co dzień, w każdej godzinie potrzebujemy 
Boga, Jego pomocy, Jego wsparcia, dlatego przychodźmy do 
Jego domu na celebrację eucharystyczną i róbmy wszystko, 
żeby nas było jak najwięcej. Bądźcie apostołami. Hasło tego 
roku duszpasterskiego brzmi: „idźcie i głoście”. Pokazujcie 
waszym sąsiadom, że warto chodzić do kościoła, że niczego 
się nie traci, przekonujcie tych nieprzekonanych. Wszystkich 
nie przekonacie. Jezus też nie wszystkich przekonał, bo jeden 
Go zdradził. My też wszystkich nie przekonamy, ale niech trwa 
ewangelizacja, przekonywanie, nakłanianie do rzeczy dobrych. 
Nawet jeśli cię ktoś za to obrazi, to się nie przejmuj, bo to jest 
cierpienie dla sprawy dobrej. Zmobilizujmy się, żebyśmy przy-
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chodzili. Następne zadanie to troska o to, żeby nasza świątynia 
była piękna, czysta, miała wygląd godny.

Gdy dzisiaj przyjechałem do was, to mi się serce rozrado-
wało, że wasza świątynia tak pięknie wygląda. Chwała wam za 
to, chwała księdzu proboszczowi i wam, którzy macie szcze-
gólny udział w tym dziele upiększenia świątyni na jej stulecie. 
Dlatego dbajmy o dobra Boże, niech one będą najważniejsze 
tam, gdzie żyjemy i mieszkamy. W tym domu Bożym będą się 
za nas modlić, jak stąd odejdziemy. Ileż jest Mszy Świętych 
zamawianych za zmarłych, które są odprawiane w świątyni. 
Nas nie będzie, będą się inni modlić. Dbajmy o nasze świątynie.

Kończąc to rozważanie, zachęcam, byśmy dbali też o nasze 
świątynie żywe, żeby były piękne, żeby były godnym miesz-
kaniem dla Jezusa. Jesteście świątynią Pańską i Duch Święty 
mieszka w was. Dlatego dbajmy i o świątynie materialne 
i o nasze żywe świątynie. Amen.

60 lat w służbie kapłańskiej – Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie

Zielona Góra, 24 czerwca 2017 r.
Msza św. z okazji diamentowego jubileuszu kapłaństwa 

JE ks. biskupa Adama Dyczkowskiego,  
biskupa zielonogórsko-gorzowskiego seniora 

Konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej

Wstęp

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Tadeuszu, 
gospodarzu tej diecezji,
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie Adamie, Biskupie 
Zielonogórsko-Gorzowski – seniorze, nasz drogi i czcigodny 
diamentowy Jubilacie!
Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie 
Andrzeju, Metropolito Szczecińsko-Kamieński!
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Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi,
Czcigodna Kapituło Katedralna!
Prześwietne duchowieństwo diecezjalne i zakonne!
Drogie Siostry zakonne!
Umiłowani w Panu, bracia i siostry!

Sześć miesięcy przed grudniową uroczystością Narodzenia 
Jezusa Chrystusa, obchodzimy w Kościele na początku kalenda-
rzowego lata, uroczystość narodzin Jego Poprzednika – św. Jana 
Chrzciciela. Przy okazji zauważmy, że Jan Chrzciciel jest je-
dynym świętym, którego narodzeniu poświęcone jest osobne 
święto liturgiczne – podobnie jak narodzeniu Pana Jezusa oraz 
narodzeniu Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła.

1. Św. Jan Chrzciciel – pierwszy świadek i głosiciel 
Jezusa Chrystusa

Drodzy bracia i siostry, staje dziś przed nami ostatni prorok 
Starego Testamentu, o którym Chrystus powiedział: „Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad Jana Chrzci-
ciela” (Mt 11,11). Na tę Janową wielkość składały się niezwykłe 
przymioty, dzisiaj niezbyt popularne: asceza i pokuta, pokora 
i odwaga. Ewangeliści odnotowali, że „Jan nosił odzienie 
z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się 
szarańczą i miodem leśnym” (Mk 1,6). Dlatego Jezus mówił 
do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę 
kołyszącą się na wietrze?.. Człowieka w miękkie szaty odzia-
nego?” (Mt 11,7-8). Jan był więc człowiekiem ascezy i wyrze-
czenia, tak wiele wymagającym od siebie. W sytuacji pokutnika 
mógł śmielej wołać: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak 
uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce 
godne nawrócenia” (Łk 3,7-8).

Jana Chrzciciela zdobiła cnota pokory. W Dziejach Apostol-
skich czytamy: „Pod koniec swojej działalności Jan mówił: «Ja 
nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, 
któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach»” 
(Dz 13, 25), a innym razem, mówiąc o Jezusie – wyznał: „Po-
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trzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30). Ta Janowa 
pokora jest ujmująca i godna naśladowania.

Poprzednik Pański to także człowiek niesłychanej odwa-
gi, idący pod prąd panującym opiniom, powiedzielibyśmy 
dzisiaj – nie poddający się poprawności politycznej. W walce 
o prawdę i dobro nie znał kompromisu. Za wierność prawu 
 Bożemu  zapłacił najwyższą cenę: uwięzienie i męczeńską 
śmierć.

Drodzy bracia i siostry, w tej Janowej perspektywie patrzy-
my dzisiaj w tej konkatedrze na długoletniego pasterza diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej, ks. biskupa Adama Dyczkow-
skiego. Dokładnie wczoraj, 23 czerwca, jego życiowy zegar 
odmierzył 60 lat posługi kapłańskiej w Chrystusowym Kościele. 
W obecnej Eucharystii dziękujemy wraz z nim Panu Bogu za 
dar tego biskupa dla Kościoła w Polsce, w szczególności dla 
Kościoła wrocławskiego, legnickiego a zwłaszcza zielonogór-
sko-gorzowskiego. Dziękujemy Panu Bogu za dobro przekazane 
ludziom na przestrzeni 60-ciu lat jego posługi pasterskiej. Aby-
śmy lepiej znali motywy dziękczynienia, popatrzmy na drogę 
przebytą w Chrystusowym kapłaństwie i biskupstwie przez 
naszego drogiego diamentowego Jubilata.

2. Spojrzenie na drogę życia kapłańskiego i dokonania 
ks. biskupa Jubilata

a) Dzieciństwo, młodość, studia (1932-1957) – 25 lat

Ks. biskup Adam Dyczkowski, dzisiejszy diamentowy 
Jubilat, urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach, na terenie 
Archidiecezji Krakowskiej. Przyszedł na świat w mieście, które 
rozsławili wielcy synowie polskiego Narodu. Spośród nich 
wymieńmy kilku:

– św. Jan Kanty (1390-1473) – wybitny profesor Akademii 
Krakowskiej, patron nauki polskiej, profesorów wyższych 
uczelni i młodzieży akademickiej;
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– marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) – konstruktor 
niepodległości Polski w r. 1918 i zwycięstwa nad armią bol-
szewicką w 1920 r.;

– św. Józef Bilczewski (1860-1923), metropolita lwowski 
obrządku łacińskiego, wybitny hierarcha kościoła lwowskiego, 
początku XX wieku, urodzony w Wilanowicach koło Kęt;

– św. Jan Paweł II, papież (1920-2005), największy z rodu 
Polaków i Słowian, urodzony w pobliskich Wadowicach.

Rodzicami ks. biskupa Jubilata byli: Feliks i Julia z d. Jurasz. 
Ojciec Feliks był profesorem matematyki w Liceum Ogólno-
kształcącym w Kętach. Do tego liceum uczęszczał syn Adam 
i w roku 1952 zdał tu egzamin dojrzałości, uzyskał maturę. 
W tymże też roku abiturient Adam wstąpił do Arcybiskupiego 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Odkrył 
w sobie wezwanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”. Czas studiów 
teologicznych w seminarium nie był łatwy. W Polsce nasilał się 
terror sowiecki. Władze komunistyczne w Polsce pod dyktan-
do Związku Sowieckiego dążyły do całkowitego zniszczenia 
Kościoła katolickiego. Ziemie zachodnie, w tym Wrocław, nie 
miały swoich biskupów. Przy pomocy księży patriotów dążono 
do skłócenia księży z biskupami, wiernych z księżmi, do ode-
rwania ich od Rzymu oraz do likwidacji zakonów i seminariów 
duchownych.

Gdy młodzieniec Adam zgłosił się do Wrocławskiego Semi-
narium, rektorem jego był ks. Józef Marcinowski, a następnie 
ks. Aleksander Zienkiewicz, znany i wielce zasłużony, wycho-
wawca młodzieży duchownej i świeckiej na Dolnym Śląsku. 
W diecezji sprawował rządy administratora apostolskiego 
ks. infułat Kazimierz Lagosz. Był to bardzo trudny czas dla 
Kościoła i narodu, szczególnie dla Kościoła na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych.

Kleryk Adam wyróżniał się w nauce. Został wybrany dzie-
kanem alumnów. Przez elegancki styl bycia, szczerość, kole-
żeńskość, pogodny styl życia, zyskał sobie wysoki autorytet 
wśród braci alumnów. Pod koniec studiów seminaryjnych, 
w roku 1956, przyszła odwilż październikowa Z więzienia został 
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uwolniony ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski. Do Wro-
cławia przybył biskup Bolesław Kominek. Przejął obowiązki 
administratora apostolskiego. Dnia 23 czerwca 1957 r. diakon 
Adam Dyczkowski wraz z czterdziestoma kolegami otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk swojego biskupa Bolesława Komin-
ka. Z Wieczernika Wrocławskiego księża neoprezbiterzy wyru-
szyli na żniwo Pańskie, by głosić słowo Boże, by sprawować 
sakramenty święte, by pełnić dzieła miłości wobec biednych, 
chorych, potrzebujących.

b) Posługa kapłańska (1957-1978) – 21 lat

Doceniając uzdolnienia intelektualne i walory moralne 
neoprezbitera Adama, władze diecezjalne skierowały go na 
studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Czas 
studiów był nie tylko okresem nabywania dalszej mądrości 
filozoficznej i teologicznej, ale stał się okazją do nawiązania 
kontaktów przyjacielskich ze znakomitymi profesorami, m. in. 
z ks. biskupem Karolem Wojtyłą, który systematycznie dojeż-
dżał już wtedy z wykładami na KUL z Krakowa.

Studia specjalistyczne ukończył ks. Adam Dyczkowski 
doktoratem w roku 1964. Był to doktorat z zakresu filozofii 
przyrody, napisany pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Kamiń-
skiego, wybitnego logika, metodologa i filozofa. Po powrocie 
do diecezji ks. Adam został zaangażowany w pracę naukowo-
-dydaktyczną w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchow-
nym i w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Zlecono mu wykłady z metafizyki, teodycei i kosmologii. Przez 
8 lat pełnił także w tym czasie obowiązki wikariusza w parafii 
katedralnej we Wrocławiu.

Ks. Adam został także szybko wciągnięty w duszpasterstwo 
akademickie, prowadzone przez ks. Aleksandra Zienkiewicza. 
Na tym polu duszpasterskim szybko zyskał sobie wielkie 
uznanie i duży autorytet. Zasłynął jako znakomity duszpasterz 
młodzieży, wspaniały rekolekcjonista, konferencjonista i ka-
znodzieja. Był często i chętnie zapraszany z rekolekcjami do 
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młodzieży akademickiej przez różne ośrodki duszpasterstwa 
akademickiego w naszym kraju.

Jako zawsze pogodny, pełen humoru, dobroci, życzliwości 
i prawości kapłan, cieszył się wielką sympatią wśród księży 
i wiernych świeckich, zwłaszcza wśród młodzieży studenckiej. 
Ujmował wszystkich mądrym słowem, pięknym śpiewem, grą 
na gitarze i przede wszystkim pogodnym usposobieniem.

Gdy archidiecezja wrocławska, po przybyciu do Wrocławia 
ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, potrzebowała nowych 
biskupów pomocniczych, oko Ducha Świętego spoczęło wła-
śnie na ks. Adamie Dyczkowskim. Ogłoszenie jego nominacji 
w roku 1978, było wielkim entuzjastycznym świętem nie tylko 
wśród młodzieży akademickiej, ale także wśród kleryków, 
księży, sióstr zakonnych i inteligencji wrocławskiej.

c) Posługa biskupia (od 1978 r.) – dotychczas 39 lat

Zawiera ona trzy odcinki: wrocławski, legnicki i zielono-
górsko-gorzowski.

Lata 1978-1992 – 14 lat – to służba w archidiecezji wro-
cławskiej w roli biskupa pomocniczego. Była to służba pełna 
poświęcenia, także ukierunkowana na duszpasterstwo młodzie-
żowe. W archidiecezji wrocławskiej był ks. biskup, dzisiejszy 
Jubilat, także wielkim przyjacielem kapłanów, których odwie-
dzał również prywatnie z okazji imienin i innych okoliczności. 
Jako biskup pomocniczy, był ciągle pracownikiem naukowo-
-dydaktycznym w MWSD i PWT we Wrocławiu.

W roku 1992, konkretnie 25 marca, nastąpiła w Polsce 
reorganizacja struktury administracyjnej Kościoła. Powstały 
nowe diecezje i metropolie. Wśród nowych diecezji powołano 
na Dolnym Śląsku diecezję legnicką. Ojciec Święty Jan Paweł II 
przydzielił ks. biskupa Adama do pomocy biskupowi Tadeuszo-
wi Rybakowi, pierwszemu biskupowi legnickiemu. Jednakże 
posługa ta trwała w Legnicy jedynie rok. W 1993 r. ks. biskup 
Adam został powołany przez Ojca Święty Jana Pawła II na 
biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Posługę tę pełnił 
biskup Adam 15 lat, do 2008 r.
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Przypomnę tylko najważniejsze wydarzenia duszpasterskie, 
jakie miały miejsce w ciągu tego ostatniego czternastolecia:

– 12-14 maja 1994 r. – I Diecezjalny Kongres Rodziny;
– Jubileusz 50-lecia struktur kościelnych na Ziemi Lubuskiej 

i Pomorzu Zachodnim. Główna uroczystość odbyła się 20 sierp-
nia 1995 r. z udziałem ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski;

– Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej. Odbyła się 2 czerwca 1997 r. na placu 
przy budującym się kościele pw. Pierwszych Męczenników 
Polskich w Gorzowie Wielkopolskim. Po spotkaniu z pielgrzy-
mami Ojciec św. nawiedził katedrę i grób ks. biskupa Wilhelma 
Pluty. Wizyta ta była największym wydarzeniem w historii 
diecezji. Wielką zasługą ks. biskupa Adama jest wspaniałe 
przygotowanie tej wizyty w wymiarach całej diecezji i piękne 
jej przeprowadzenie. Wszyscy pamiętamy, jak dobrze się tu czuł 
Ojciec Święty, jak długo prowadził radosny dialog z wiernymi;

– 50-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyzu. 
Główna uroczystość odbyła się 25 października 1997 r. w czasie 
inauguracji roku akademickiego;

– Przygotowanie i rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 
sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty. Pierwsza publiczna 
sesja procesu beatyfikacyjnego odbyła się 21 stycznia 2002 r.;

– Przygotowanie i rozpoczęcie peregrynacji relikwii Pierw-
szych Męczenników Polskich.

3. Formy i styl służby kapłańskiej
W swojej sześćdziesięcioletniej służbie kapłańskiej ks. bi-

skup Jubilat głosił Ewangelię Chrystusa, obdarzał ludzi mądro-
ścią Bożą. Czynił to w stylu św. Jana Chrzciciela – w postawie 
pokory i wielkiej odwagi. Zwłaszcza w czasach „Solidarności” 
dał się poznać jako niezwykle odważny głosiciel słowa Bożego.

Biskup Jubilat przez 60 lat pełnił posługę liturgiczną, sa-
kramentalną. Przez tę posługę Bóg uświęcał ludzi, zdejmował 
grzechy i obdarzał ich mocą Ducha Świętego do wypełniania 
powołania.

Przez 60 lat ks. biskup Jubilat pełnił posługę pasterską. 
Jednoczył ludzi wokół Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża.
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W całej posłudze pasterskiej ks. biskupa przewijał się zdro-
wy patriotyzm, autentyczna miłość do Pana Boga, do Kościoła 
i do Ojczyzny.

Za to wszystko podziękujemy dziś Panu Bogu w tej Eucha-
rystii i będziemy także wypraszać obfitość niebieskich darów 
na dalsze, oby jeszcze długie, lata jego posługi, od kilku lat, 
jako biskupa seniora.

Zakończenie

Drogi i Czcigodny Księże Biskupie, nasz diamentowy 
Jubilacie. Za naszą wdzięcznością idą słowa serdecznych ży-
czeń. Niech będą one wyrażone w języku twoich rodzinnych, 
podgórskich stron, językiem pobliskich Tatr, które tak bardzo 
kochasz, a które przemierzyłeś wzdłuż i wszerz. 10 lat temu 
wypowiedziałem je, podczas złotego jubileuszu kapłaństwa, 
w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim, a dzisiaj tu, w Zielonej 
Górze:
„W scęściu i zdrowiu niechoj nom zyje”!
hań telo, telo jesce roków,
kielo kropelek zwyrko w siklawie
i w kozdym górskim hań potoku
Kielo najdziecie w tatrzańskim świecie
gości, turystów i narciazy
telo łaskami, telo darami
Niebieski Gazda niech Cie dazy” Amen
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Służba Bogu i ludziom – kapłańskie zadanie
Lutomia Dolna, 24 czerwca 2017 r.

Msza św. z racji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Bogdana Deronia, 
proboszcza parafii 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

1. Święty Jan Chrzciciel – wielkość zbudowana 
na pokorze

Chciałbym homilię zawrzeć w dwóch punktach. Najpierw 
wypada nam zatrzymać się przed św. Janem Chrzcicielem, 
bo On jest Patronem dnia dzisiejszego, drugi punkt to będzie 
wątek kapłański związany z kapłańskimi jubileuszami. Za-
czynamy od wątku liturgicznego związanego ze św. Janem 
Chrzcicielem.

O św. Janie Chrzcicielu mówimy przynajmniej 3 razy 
w roku. Najpierw w Adwencie, gdy się przygotowujemy do 
Świąt Bożego Narodzenia. To w II i III niedzielę Adwentu po-
jawia się na kartach Ewangelii św. Jan Chrzciciel jako ten, który 
przygotowywał Naród Wybrany na przyjęcie Mesjasza i który 
potem wskazał na Jezusa słowami: „oto Baranek Boży, który 
gładzi grzechy świata”. Słowa te są tak ważne, że powtarzamy 
je dziś w liturgii. W Adwencie zatrzymujemy się nieco dłużej 
przed św. Janem Chrzcicielem.

Drugi raz wspominamy św. Jana Chrzciciela właśnie dzisiaj 
– 24 czerwca, dokładnie 6 miesięcy przed Bożym Narodze-
niem, dlatego że Jan Chrzciciel był pół roku starszy od Jezusa. 
Trzeci raz wspominamy św. Jana Chrzciciela 29 sierpnia, kiedy 
wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Został on ścięty 
w czasie uczty z okazji urodzin Heroda. Córka Herodiady, która 
tańczyła przed Herodem i przypadła mu do gustu, za namową 
matki prosiła o głowę Jana Chrzciciela. Herod się zasmucił, bo 
cenił Jana Chrzciciela, ale chciał dotrzymać słowa, wysłał kata 
i kat przyniósł na misie głowę Jana Chrzciciela. To męczeńskie 
zdarzenie wspominamy 29 sierpnia.
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To jest jeden ze świętych, którego narodzenie również 
czcimy. Są tylko trzy osoby, pierwszym jest Jezus Chrystus, 
narodzenie Pańskie 25 grudzień, drugą osobą jest Maryja, 
8 września obchodzimy święto Jej narodzenia. Św. Jan jest 
trzecim świętym, który ma swoje święto liturgiczne. Przy-
pomnijmy, że Jezus powiedział o swoim poprzedniku ważne 
słowa: „spośród mężczyzn urodzonych z niewiast nie powstał 
większy nad Jana Chrzciciela”. Możemy zapytać, czym sobie 
Jan zasłużył na takie uznanie, w jaki sposób budował swoją 
wielkość. Budował przez swoje cnoty, które praktykował, przez 
ascezę, wyrzeczenie. Jan zostawił rodzinny dom, poszedł na 
pustynię, tam się żywił szarańczą leśną, nosił pas skórzany. 
Poszedł pokutować za ludzi, przepraszał za tych, którzy Boga 
lekceważyli, wzywał ich do nawrócenia: „nawracajcie się, 
przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Jakie to 
ważne, byśmy też przez ascezę, przez cierpliwe przyjmowanie 
doświadczeń życiowych, przyjmowanie woli Bożej, budowali 
swoją wielkość i Bogu się podobali. Św. Jan Chrzciciel bu-
dował swoją wielkość na pokorze, powiedział o Jezusie: „On 
ma wzrastać, a ja mam się umniejszać”. Zazwyczaj ludzie 
chcą być ważni, chcą by o nich mówiono, a św. Jan Chrzciciel 
zabiegał o to, aby nie zasłaniać Jezusa, żeby nie pomniejszać 
Jego wielkości. Sam się umniejszał, a pracował nad tym, by 
Jezus był najważniejszy dla ludzi. My też nie szukajmy swojej 
wielkości, nie czekajmy na  uznanie, ale chciejmy, żeby Bóg 
był najważniejszy w naszym życiu.

Trzeci wyraźny przymiot, który zdobił Jana Chrzciciela, to 
odwaga. Podszedł do Heroda, władcy Palestyny i powiedział: 
„nie godzi ci się mieć przy sobie żony twojego brata, to nie jest 
kobieta dla ciebie”. Herodiada o tym wiedziała, znienawidziła 
Jana Chrzciciela i dlatego znalazł się w więzieniu, a potem na-
stąpiło męczeństwo. Jan nie udał, że nie widzi, że władca łamie 
Boże prawo, czuł się zobowiązany, żeby go upomnieć, a my 
czasem nie mamy odwagi upominać naszych dzieci, naszych 
najbliższych. Bierzmy przykład ze św. Jana Chrzciciela, bo jest 
się czego od niego uczyć i to przez całe życie.
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2. Jubileuszowy bilans i kapłańskie pytania

Przechodzimy do wątku kapłańskiego. Dzisiaj Bogu dzięku-
jemy za kapłanów, za wszystkich, ale szczególnie za tych, którzy 
obchodzą swój jubileusz kapłański 50-lecia i 60-lecia. Trzeba 
się zatrzymać, potrzebna jest refleksja, żeby wiedzieć skąd się 
wyszło, od kogo otrzymywaliśmy pomoc i dokąd idziemy? Czy 
Bóg jest zadowolony z drogi, jaką przebyliśmy? To są pytania 
na każdy jubileusz.

Byśmy wiedzieli za co dziękować Bogu, byśmy poznali 
motywy naszej wdzięczności, to zwykle wracamy do przeszłości 
księży jubilatów. Wasz proboszcz urodził się 31 października 
1943 r. w Wesermuende, to jest Bremerhaver, dzisiejsze Niem-
cy, ale został ochrzczony dopiero półtora roku po urodzeniu. 
Sądzono, że będzie kaleką, że nie będzie chodził, mówił. Takie 
były trudne pierwsze miesiące życia waszego proboszcza. Jego 
ojciec zginął w czasie nalotów alianckich. Po zakończeniu 
wojny przyjechał z mamą na Ziemie Zachodnie, zamieszkał 
w Jasieniu Żarskim w okolicach Żar, gdzie uczęszczał do 
szkoły podstawowej i liceum i w 1951 r. zdał maturę. Wcze-
śniej, jako uczeń szkoły podstawowej był ministrantem, już od 
najmłodszych lat dobrze czuł się przy ołtarzu Pańskim. Duży 
wpływ na niego wywarł ks. proboszcz Tytus Korczyk, który 
był kapłanem diecezji wrocławskiej, był w przyjaznej relacji 
z klerykiem Bogdanem, który wstąpił do seminarium. Lata 
studiów to lata 1961-67. Ważnym wydarzeniem w tym czasie 
był Sobór Watykański II w latach 1962-65, który cały odbył 
się w języku łacińskim. W listopadzie 1965 r. biskupi polscy 
napisali do biskupów niemieckich ten słynny list, który spotkał 
się z tak wielkim ostracyzmem ze strony władzy, wszystko 
trzeba było przetrzymać. Prymas Polski kardynał Wyszyński 
realizował Wielką Nowennę narodową przygotowującą naród 
do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski. W roku 1965 obcho-
dzono 20-lecie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. 
W kwietniu 1966 r. mieliśmy 400-lecie seminarium wrocław-
skiego. 3 maja 1966 r. była centralna uroczystość milenijna na 
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Jasnej Górze, całe nasze seminarium uczestniczyło w tych pięk-
nych obchodach. Święcenia kapłańskie odbyły się 24 czerwca 
1967 r. 26 alumnów zostało wyświęconych, a ks. Adam był 
wyświęcony 23 czerwca 1957 r., wtedy było 44 alumnów 
święconych. Wasz proboszcz posługiwał w czterech parafiach. 
Po trzy lata w każdej. Był dobrym wikarym. Pamiętajcie, że od 
waszej modlitwy zależy, czy wasi kapłani będą święci, czy będą 
gorliwi, to jest najlepsza pomoc i najlepsza współpraca – modli-
twa. Nie tylko składanie ofiar, żeby utrzymać kościół, parafię, 
ale żeby była modlitwa. To bardzo ważna forma współpracy 
i pomocy, jaką możemy kapłanom okazywać.

W waszej parafii ksiądz proboszcz zasiedział się od 1983 r., 
w przyszłym roku minie 35 lat. Moi drodzy, każda uroczystość 
jubileuszowa, zwłaszcza jubileusz kapłaństwa, powinien nas 
mobilizować do serdecznego spojrzenia na kapłanów, którzy 
nas w życiu uczyli, chrzcili, którzy nas spowiadali, Mszę Świętą 
odprawiali za nas, pamiętajmy o nich, szczególnie o tych, któ-
rych już nie ma. Niedawno słuchałem audycji o Polakach, którzy 
zostali na Wschodzie. Nie wszyscy mogli tu przyjechać, zostali 
na Kresach, a księży się tam nie znajdzie. Za czasów Stalina 
było nawet tak, że ludzie przyjeżdżali na cmentarze, szukali 
grobów kapłańskich, żeby się wyspowiadać. Przed Bogiem nad 
grobami kapłanów się spowiadali, wierzyli, że będą im grzechy 
odpuszczone, bo nie było kapłanów, którzy mogliby posługiwać. 
W ostatni poniedziałek „Telewizja Trwam” i „Radio Maryja” 
było z wizytą w Krzeszowie i w „Rozmowach niedokończo-
nych” była dyskusja. Jeden z księży przypomniał, jak to było 
w 1945 r., jak tu ludzie z Kresów po wojnie przyjeżdżali. Gdy 
pociąg zatrzymywał się na stacji na ziemiach zachodnich, to 
ludzie pytali, czy jest tu kościół otwarty i czy jest ksiądz. Jeśli 
usłyszeli odpowiedź, że tak, to wysiadali i zajmowali domy, 
gospodarstwa. Gdy nie było księdza, to było trudniej, gorzej.

Dlatego, siostry i bracia, żyjmy w przyjaźni, wspierajmy 
się modlitwą, szanujmy się, żebyśmy cieszyli się w Kościele 
dobrymi kapłanami. Amen.
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Z odwagą na drogach prawdy i dobra
Duszniki-Zdrój, 25 czerwca 2017 r.

Msza św. dla uczestników wydarzenia „Przystanek Niepodległość” 
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Ojcowie Franciszkanie)

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, uczestnicy wydarzenia „Przystanek 
Niepodległość”, Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli, ustami sa-
mego Chrystusa, wzywa nas do pozbawiania się lęku. Aż 3 razy 
słyszymy słowa Pana Jezusa „Nie bójcie się!”: „Nie bójcie się 
ludzi... Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 
zabić nie mogą... Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż 
wiele wróbli” (Mt 10,26.28.31). Pomyślmy przeto, czego się 
najczęściej boimy, co sprawia w nas strach i lęk? i jak się z nie-
go wyzwalać, jaki jest najlepszy lek na pozbawienie się lęku?

1. Lęk – jego źródła i skutki

Albert Camus, myśliciel francuski XX stulecia, charaktery-
zując czasy nowożytne, nazwał wiek XVII wiekiem matema-
tyki, wiek XVIII wiekiem fizyki, wiek XIX wiekiem biologii, 
a wiek XX wiekiem strachu. Rzeczywiście jest w tej charakte-
rystyce sporo słuszności. Zauważamy bowiem, iż w ostatnich 
dziesiątkach lat jesteśmy świadkami zastraszania ludzi. Czyniły 
to w XX stuleciu systemy totalitarne, które budowano na dwóch 
filarach: na kłamstwie i na strachu. Strachem najczęściej zmu-
szano do posłuszeństwa władzy, do przyjmowania utopijnej 
ideologii. Za nieposłuszeństwo władzy straszono wyrzuceniem 
z pracy, utratą stanowiska, pozbawieniem różnych dóbr, przywi-
lejów, których władza obdarzała tylko posłusznych reżimowi. 
W polityce światowej odstrasza się przeciwników bronią nu-
klearną. Obecnie w Unii Europejskiej straszy się nieposłuszne 
państwa, w tym Polskę, sankcjami finansowymi, gospodarczy-
mi. Partie polityczne straszą społeczeństwo konsekwencjami 
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popierania ich przeciwników politycznych. Jedna partia straszy 
nas drugą. Zastraszanie jest więc metodą walki silniejszych ze 
słabszymi, jest metodą wymuszania posłuszeństwa i uległości.

Jednakże strach to nie tylko zjawisko w skali światowej, fe-
nomen w wielkim świecie, ale także w naszym małym świecie, 
w naszych rodzinach, w naszych sercach. Ten strach i lęk wy-
wołują inne czynniki. Lękamy się często czegoś, co przychodzi, 
czego nie znamy. Lękamy sie np. chorób, boimy się zabiegów 
operacyjnych, lękamy się cierpienia, lękamy się starości, lękamy 
się wreszcie śmierci, krótko mówiąc – lękamy się jakiejś postaci 
zła, czegoś, co jest dla nas jakimś zagrożeniem.

Jakie są skutki strachu? Strach ogranicza naszą wolność, czę-
sto paraliżuje nasze działanie. Lęk gasi zapał, tłumi wewnętrzny 
entuzjazm, powiększa niepokój. Człowiek przepełniony lękiem, 
żyje jakby połową swoich możliwości. Widzimy, że tak dzieje 
się w krajach, gdzie panuje zastraszenie. Człowiek przepełniony 
strachem nie potrafi kochać, nie jest zdolny do poświęcenia, 
do ofiary z siebie. Przypomnijmy słowa apostoła: „W miłości 
nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk 
kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się 
w miłości” (1 J 4,18).

2. Leki przeciw lękom

Ludzie wierzący powinni wyzwalać się z postawy strachu 
i lęku przez odnawianie zaufania wobec Boga. Kto naprawdę 
wierzy w Pana Boga, w Jego miłość, w Jego Opatrzność, nie 
powinien się niczego bać. Najlepszym lekiem na wszelkie lęki, 
niepokoje i zagrożenia jest lek zawarty w słowach: „Jezu, ufam 
Tobie!”.

Pan Bóg tak często w dziejach zbawienia zapewniał ludzi 
o swojej miłości, o swojej opatrzności. Do wielu proroków, 
którzy lękali się iść z misją do narodu, Bóg mówił: „Nie lękaj 
się, bo Ja jestem z tobą” (por np. Iz 41,10). Przykładem zaufania 
Bogu i odwagi może być prorok Jeremiasz. Słyszeliśmy o tym 
w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Gdy go wyśmiewano, 
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straszono, grożono śmiercią, on spokojnie mówił: „Ale Pan 
jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy 
ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, 
okryci wieczną i niezapomnianą hańbą” (Jr 20, 11).

Mówiąc o lekarstwie na różne lęki, wspomnijmy także Ma-
ryję i św. Józefa. Gdy Maryja podczas zwiastowania zmieszała 
się na słowa anioła, wysłaniec Boży zapewnił ją: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Gdy Józef 
zamierzał oddalić Maryję od siebie, usłyszał od anioła słowa: 
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło” (Mt 1, 20).

Ten lęk, zarówno u Maryi, jak i u Józefa, został przezwy-
ciężony zaufaniem do Pana Boga.

3. Osobowe wzory odwagi

Przykłady ludzi odważnych znajdujemy w całej historii 
Kościoła. Człowiekiem wielkiej odwagi był św. Jan Chrzciciel, 
który miał odwagę wytknąć Herodowi grzech, złamanie prawa 
bożego, co w rezultacie przypłacił więzieniem i męczeńską 
śmiercią. Ludźmi wielkiej odwagi i męstwa byli pierwsi ucznio-
wie Chrystusa – apostołowie. Św. Piotr, gdy był wezwany przed 
Sanhedryn żydowski, powiedział zdecydowanie: „Bo my nie 
możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). 
Odwagą i męstwem zadziwiał św. Szczepan, a potem św. Paweł. 
Wielką odwagą i męstwem odznaczali się następni męczennicy 
Kościoła, wśród nich także nasi rodacy. W latach powojennych 
zadziwił nas odwagą i męstwem Prymas Tysiąclecia, kard. Ste-
fan Wyszyński. Ileż razy usiłowano go przestraszyć, złamać. 
Obrzucano go oszczerstwami, więziono, szykanowano, ale on 
się nie ugiął.. Nie lękał się ludzi. Bał się jedynie Pana Boga. Idąc 
za głosem i postawą wielkiego Prymasa wielu ludzi w naszej 
Ojczyźnie zdobywało się na odwagę w dziedzinie domagania się 
praw dla narodu, dla rodziny, dla wiary. Dla przykładu, wspo-
mnijmy tu jedynie „akcję” budowania nowych kościołów. Miało 
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to miejsce przede wszystkim w diecezji przemyskiej, gdzie 
i w okresie komunistycznej Polski wybudowano ponad 200 
nowych kościołów i kaplic. Wierni wykazywali przy tym wiele 
odwagi. Budowano w większości przypadków nielegalnie, bez 
pozwolenia miejscowych władz. Ludzi często szykanowano, 
karano wysoką grzywną. Wzywano na przesłuchania. Można 
było usłyszeć pogróżki w rodzaju: „my to czołgami zniszczy-
my, my wojsko tu ściągniemy, my to wszystko rozwalimy”. 
Ale ludzie nie dali się zastraszyć. Dopięli swego. Dziś mają 
świątynie w pośrodku swoich domostw, nie muszą dochodzić, 
jak dawniej, po 10 km i więcej na niedzielną Mszę św.

Zdarzały się także przypadki negatywne, np. w jednej para-
fii– jeszcze w czasach komunistycznych – rodzice zastanawiali 
się, czy posłać swoje dziecko do Pierwszej Komunii św., czy 
nie. Po długim zastanawianiu się orzekli, że na razie – nie. 
Dlaczego? Otóż argumentowali swoim przyjaciołom nastę-
pująco: „na razie się wstrzymujemy, bo sytuacja w Polsce jest 
jeszcze nieklarowna. Nie wiadomo, kto będzie górą: partia 
czy Kościół? Zatem zaczekamy, zobaczymy i dopiero wtedy 
podejmiemy decyzję”.

Zakończenie

Moi drodzy, nie wolno nam bać się, gdy idzie o obronę 
wartości religijnych. Nie wolno milczeć, gdy idzie o wartości 
prawdy, dobra, sprawiedliwości. W sprawach Bożych musimy 
być odważni i bezkompromisowi. Powinniśmy odważnie wy-
znawać naszą wiarę i przyznawać się do Chrystusa. On dziś 
nam powiedział: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie 
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem, który jest w nie-
bie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja 
przed Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32-33).

Pamiętajmy więc, kim jesteśmy i miejmy świadomość, komu 
służymy i na kim budujemy nasze życie. Amen.
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Pomnażać zawierzenie Bogu i Matce Bożej
Złoty Stok, 25 czerwca 2017 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

1. Ewangeliczne i fatimskie wezwanie do odwagi

Zawsze w homilii wracamy do słowa Bożego, które zosta-
ło ogłoszone w liturgii słowa i to słowo staramy się przyjąć, 
skomentować, zaaplikować do warunków naszego życia. Jeśli 
uważnie słuchaliśmy dzisiejszych tekstów biblijnych, szcze-
gólnie słów Jezusa z Ewangelii świętej, to zauważamy, że 
zostaliśmy dzisiaj wezwani do tego, żeby usuwać z naszych 
serc lęk, usuwać z naszego życia strach. Jezus dzisiaj trzykrot-
nie powtarza „nie bójcie się ludzi, nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Dlatego nie bójcie 
się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Nie bójcie się”.

Fragment nie tylko dzisiejszej Ewangelii zawiera te słowa, 
ale przypomnijmy sobie, że wielokrotnie Jezus się zwracał do 
swoich uczniów właśnie tymi słowami. Gdy pewnego razu 
zjawił się na jeziorze chodząc po powierzchni wody, wtedy wy-
straszeni uczniowie mieli wrażenie, że to jakaś zjawa. A Jezus 
wtedy odezwał się: „nie bójcie się, to Ja Jestem”. Gdy zmar-
twychwstał, gdy przyszedł potem do wystraszonych uczniów 
zamkniętych w Wieczerniku, gdy przeszedł przez zamknięte 
drzwi, wtedy pierwsze słowa były: „nie bójcie się, pokój wam”.

Zauważmy, że od tych słów zaczęły się objawienia Matki 
Bożej w Fatimie, zaczęła się rozmowa Matki Bożej z dziećmi. 
Gdy 13 maja w niedzielę dzieci bawiły się w dolinie Cova da 
Iria, ujrzały Maryję, piękną Panią w słońcu i były przerażone, bo 
nadchodziła burza, to pierwsze słowa Maryi do dzieci brzmiały: 
nie bójcie się. Łucja zapytała – „kim jesteś, skąd przychodzisz 
Pani?” i usłyszała słowa – „przychodzę z nieba. Przychodźcie 
tu do mnie każdego 13 dnia miesiąca i módlcie się na różańcu”. 
Zatem objawienia fatimskie zaczęły się od słów: „nie bójcie 
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się”. Strach, lęk jest towarzyszem naszego życia i często pojawia 
się w naszym życiu codziennym. Boimy się różnych zagrożeń, 
boimy się czasem niektórych ludzi, którzy nam dokuczają, któ-
rzy coś knują złego przeciw nam, ale boimy się także różnych 
chorób, cierpienia, gdy mamy się poddać operacji, to wtedy nas 
ogarnia lęk, czy przeżyjemy, czy się uda, czy nastąpi polepsze-
nie. Boimy się także śmierci. Wszyscy chcemy być w niebie, 
ale boimy się umierać, a Jezus dzisiaj mówi: „nie bójcie się”. 
Matka Boża też, jak na Nią popatrzycie, to zdaje się mówić: 
„nie bójcie się, Ja jestem z wami”.

2. Zaufanie Bogu i Maryi – receptą na strach

Gdy Maryja pytała dzieci już przy pierwszym spotkaniu, czy 
są gotowe podjąć cierpienie, dzieci odpowiedziały, że są goto-
we. Maryja przy drugim spotkaniu odpowiedziała, że zabierze 
szybko do nieba Franciszka i Hiacyntę. I faktycznie 2 lata po 
objawieniach odszedł do nieba Franciszek, a potem Hiacynta. 
Gdy popatrzymy na dzisiejszy świat, który jest pełen zagrożeń, 
to też można powiedzieć, że tego lęku ludziom nie brakuje. Dwa 
totalitaryzmy w XX w., które pochłonęły tyle ofiar, spowodo-
wały, że ludzie się bali, żeby ich nie złapano, nie uwięziono. Te 
dwa systemy, sowiecki i hitlerowski stały na dwóch filarach, na 
kłamstwie i na strachu. Dzisiaj też widzimy, że jest straszenie 
bronią nuklearną, dostrzegamy wzrastające napięcia. Również 
w naszym ojczystym domu nas straszą, że jeśli będziemy po-
pierać dobre zmiany, to do niczego nie dojdziemy, bo będzie 
katastrofa. To jest właśnie paraliżowanie ludzi strachem, lękiem. 
Niektórym bardzo zależy, żebyśmy żyli w ciągłym strachu, 
żebyśmy się ciągle czegoś bali, a strach ogranicza naszą wol-
ność, zabija w nas entuzjazm, radość życia. Będąc wystraszeni, 
tracimy energię jakbyśmy żyli tylko połowicznie, w niepełnym 
wymiarze. Pytamy, skoro tak jest, to gdzie znaleźć lekarstwo na 
strach, na lęk? Już po części wiemy – w zaufaniu do Boga. „Nie 
lękajcie się” – mówi Jezus. „Nie bójcie się” – mówi Maryja do 
pastuszków, a dzisiaj do nas, którzy też mamy różne lęki, obawy, 
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boimy się nieznanego, obawiamy się o nasze dzieci, wnuki, czy 
nie dadzą się okraść z wiary, czy będą wierni temu wianu, które 
wynieśli z domu rodzinnego, czy się nie zagubią, nie zbłądzą. 
Najlepszym lekiem na takie sytuacje lękowe, niepokojące jest 
zaufanie do Boga, zaufanie do Maryi. „Nie bójcie się”, mówi 
Jezus, „u was nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 
Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. 
Gdy na spotkaniu czerwcowym z Maryją, Łucja się dowiedziała, 
że Hiacynta i Franciszek wnet odejdą z tej ziemi i dowiedziała 
się, że ona zostanie, zmartwiła się bo chciała odejść ze swoimi 
krewnymi, usłyszała od Maryi – nie bój się, we mnie będziesz 
miała wspomożenie, Ja będę ci pomagać. I tak było. Gdy Fran-
ciszek i Hiacynta odeszli do nieba, Łucja miała świadomość, 
że jest prowadzona przez Maryję, że Maryja jest przy niej, że 
jej pomaga. Dlatego cokolwiek się działo, to czuła obecność 
Matki Bożej, wierzyła w to zapewnienie, które Maryja jej dała, 
gdy była dziewczynką, nie bała się tych demonów, których nie 
brakowało.

Mamy wspaniałe lekarstwo, żeby wyciszyć w nas lęk, nie-
pokój, strach – trzeba zaufać Bogu i powtórzyć te słowa, które 
znamy, które zostawił nam Jezus przez św. Faustynę: „Jezu, 
ufam Tobie”. Jeśli to powtarzamy, to strach się zmniejsza. 
„U was nawet włosy na głowie wszystkie są policzone, dlatego 
nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Uwierzmy 
w to. Gdyby Bóg nas nie miłował, gdyby Mu na nas nie zależało, 
to by nas nie było. Jeśli nas stworzył, uczynił to, byśmy z Nim 
byli potem na wieki, a gdy jesteśmy na ziemi, byśmy się cie-
szyli Jego wsparciem, Jego błogosławieństwem. Dlatego ludzie 
wierzący, przyjaciele Boga cieszą się Jego błogosławieństwem.

3. Modlitwa różańcowa oddala strach i obawy

Wróćmy do Łucji, która uwierzyła w to, co Maryja powie-
działa, choć na początku lękała się, jak sobie poradzi. Matka 
Boża dzisiaj przychodzi do nas, by nam te same słowa powie-
dzieć: „nie bójcie się, mój Syn za was umarł, zróbcie wszystko, 
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cokolwiek wam mówi i ufajcie, nie zginiecie, wszystko prze-
trwacie, wszystko wytrzymacie”. Są ludzie, którzy to przesłanie 
Matki Bożej i Chrystusa przyjmują na serio. Przykładem jest 
pewien mężczyzna, który wyruszając na wojnę dostał od żony 
różaniec, z nadzieją, że wróci, że przeżyje. Zaufał i wrócił. 
Czasem odwiedzam chorych w ramach wizyt duszpasterskich, 
niektórzy z nich mają świadomość nadchodzącego końca i róż-
ne są postawy, ale wielu ludzi jest pogodzonych, nie boją się 
umierać. Odmawiają różaniec i proszą Maryję – „święta Mario, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej”. Przypominamy te słowa modlitwy po to, 
byśmy nabrali zaufania do Boga i przyjęli każdą wolę, którą 
nam przydzieli. „Jezu, ufam Tobie”. W takim kontekście nam 
wypadło powitać Matkę Bożą, bo nam Ewangelia dzisiejsza 
dzisiaj takie przesłanie przynosi, byśmy nie byli ludźmi strachu, 
byśmy mieli odwagę przyznawania się do Boga, przyznawa-
nia się do wiary, byśmy mieli odwagę upominać nasze dzieci, 
wnuki, które może błądzą.

To co się Bogu nie podoba, powinniśmy oddalać, nie bójmy 
się upominać, nie bójmy się tych demonów, które nas niepoko-
ją w życiu publicznym. Bóg jest z nami i Maryja przychodzi 
ze słowami: nie bójcie się, jestem waszą Matką. Trzymajcie 
w ręku różaniec, zróbcie to, co wam Syn mówi, słuchajcie 
Jego Ewangelii, przejdziecie przez życie sensownie i będziecie 
w niebie. Łucja pytała Maryję, czy ona, Hiacynta i Franciszek 
będą w niebie. Zapytajcie o to dzisiaj Maryję: „Matko Boża, 
powiedz, czy będę w niebie, bo nie zostanę tu na wieki, przyj-
dzie czas, że trzeba będzie stąd odejść”. Dlatego nacieszmy 
się Maryją, Jej obecnością, niech się wiele zmieni w naszych 
sercach, w naszych rodzinach na lepsze, żeby Matka Boża cie-
szyła się nami, że Ją kochamy, że się czujemy Jej dziećmi, że 
Jej orędzie fatimskie bierzemy sobie do serca. O to się dzisiaj 
modlimy. Amen.
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Maryja w każdej biedzie podaje nam rękę
Wałbrzych, 27 czerwca 2017 r.

Msza św. z racji odpustu parafialnego 
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

1. Maryja – Matką zawsze gotową pomagać

Chcemy najpierw spojrzeć na Maryję waszą Patronkę przez 
pryzmat czytań, które zostały ogłoszone. We wszystkich trzech 
czytaniach jest mowa o Maryi. W I czytaniu jest zapowiedziane: 
„oto Panna pocznie i porodzi Syna”. Prorok Izajasz zapowie-
dział niewiastę, która będzie wybrana przez Boga i porodzi 
Syna, któremu nada imię Jezus. Potem widzimy Maryję pod 
krzyżem w dzisiejszej Ewangelii, Maryję, którą Jezus daje nam 
za Matkę: „Niewiasto oto syn twój, oto Matka twoja”. Jezus 
dzieli się swoją Matką i chce, żeby ona była także naszą Matką.

W II czytaniu, w wizji apokaliptycznej, widzimy Maryję 
uwielbioną w chwale wniebowzięcia. „Niewiasta obleczona 
w słońce z księżycem pod stopami i na głowie z koroną z gwiazd 
dwunastu.” Matka w niebie, która została ujrzana przez ucznia, 
który na ziemi Ją zabrał spod krzyża do siebie, stał się Jej 
przybranym synem. Miał szczęście zobaczyć Maryję w chwale 
wniebowzięcia. Maryja jest nie tylko w niebie, ale jest także 
z nami na ziemi. Tam gdzie jest Jezus, tam jest zawsze Ona 
i nam towarzyszy w ziemskiej wędrówce, idzie przez pokolenia 
z ludźmi i przypomina, że jest Matką tych wszystkich, którzy 
wierzą w Chrystusa, przypomina, że im pomaga, że jest dla nich 
pomocą, jest do dyspozycji. Dlatego nazywamy Maryję Matką 
Bożą Nieustającej Pomocy.

Wiemy, że ten tytuł został nagłośniony w XIX w. Przypo-
mnienie dziś, że Maryja jest Matką, która pomaga, bo mamy 
przeróżne ograniczenia i w sektorze fizycznym, gdy idzie 
o zdrowie, o nasze możliwości fizyczne oraz ograniczenia du-
chowe, moralne, życiowe. Mamy kłopoty rodzinne, problemy 
w pracy, w sąsiedztwach, na każdym kroku widzimy potrzeby, 
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którym nie możemy sami sprostać, a co dopiero w wielkim 
świecie, w ujęciu globalnym, jakże nam jest ta Boża pomoc 
potrzebna, bo sami sobie nie poradzimy. I Matka Boża rzeczy-
wiście nam pomaga.

2. Maryja troszczy się o swoje dzieci

W tym roku obchodzimy setną rocznicę objawień fatimskich 
i 300-lecie koronacji Jasnogórskiej Czarnej Madonny. Możemy 
dodać jeszcze jedną dla nas ważną rocznicę – 140. rocznicę ob-
jawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Jest to jedyne sanktuarium 
w Polsce, gdzie Maryja się objawiła i rozmawiała z ludźmi i to 
w języku polskim, w gwarze warmińskiej. Wybrała do rozmo-
wy dwie dziewczynki – Justynę Szafryńską i Barbarę Samu-
lowską. Maryja ukazywała się od 27 czerwca do 16 września 
1877 r. Podobno naliczono tych zjawień się Maryi 160. Jakie 
było przesłanie? Bardzo podobne do tych z Lourdes i Fatimy, 
Matka Boża prosi o jedność nauce Jej Syna i przede wszystkim 
prosi o modlitwę różańcową, żeby świat czynić lepszym przez 
wierność Bożym przykazaniom. Na tym tak bardzo Matce 
Bożej zależy i nam przychodzi z pomocą, byśmy ten świat 
czynili lepszym i go uwalniali od zagrożeń. Stąd w naszych 
prośbach, które do Niej kierujemy, winniśmy pamiętać, żeby 
nie tylko Maryję zasypywać prośbami ważnymi, dotyczącymi 
życia biologicznego, materialnego, ale także prosić o wartości 
duchowe, moralne, religijne.

Trwa w naszej diecezji peregrynacja figury Matki Bożej 
Fatimskiej i wierni wpisują prośby, które są odczytywane na 
apelach. Są to piękne prośby, dotyczące nie tylko wymiaru mate-
rialnego, ale także duchowego. Przytoczę kilka świadectw, które 
świadczą o tym, jak rzeczywiście Matka Boża nam pomaga.

Najpierw będzie świadectwo pani Ireny z Elbląga. „Po-
chodzę z rodziny wierzącej i praktykującej, ale moje odkrycie 
modlitwy różańcowej nastąpiło w 1970 roku, kiedy bardzo 
potrzebowałam pomocy i wsparcia kogoś bliskiego. Mama 
była daleko, mieliśmy troje małych dzieci, pracowaliśmy za-
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wodowo. Mąż, którego bardzo kochałam, ciężko zachorował 
i przebywał w szpitalu w Warszawie, mając zapewnioną dobrą 
opiekę lekarską. I to było wszystko, co mógł zrobić człowiek 
kochający drugiego człowieka. Moim mężem opiekowała się 
pani profesor i bardzo troskliwy personel. Mimo to, czas ucie-
kał i każda chwila życia była po prostu darem. Z tej wielkiej 
troski o zdrowie męża, świadoma niemocy ludzkiej, nagle 
zdałam sobie sprawę, że przecież jest ratunek u kolan Matki 
Najświętszej. Nie miałam przy sobie ziemskiej matki, ale była 
Ona – Maryja, czuła i troskliwa. I uchwyciłam się modlitwy 
różańcowej, jak tonący brzytwy, jednocząc swoje serce z Ser-
cem Maryi. To było wielkie wołanie o ratunek. Wysyłałam do 
Niej swoje S.O.S., bo pomoc była potrzebna natychmiast. Nie 
musiałam długo czekać, bo wkrótce nastąpiła poprawa zdrowia 
mojego męża. Po sześciu tygodniach, zabierając męża do domu, 
poszłam podziękować pani profesor. Odpowiedziała, że to nie 
jest jej zasługa, ale uzdrowienie było cudowne. Wtedy zrozu-
miałam, że moja modlitwa została wysłuchana. Mąż powoli 
doszedł do zdrowia, wychowaliśmy dzieci, doczekaliśmy się 
wnuków, a wszystko zawdzięczamy modlitwie różańcowej. 
Matka Najświętsza przyprowadziła mnie do swojego Syna. To 
Ona sprawiła, że odkryłam wielką miłość naszego Pana Jezusa 
Chrystusa i tak bardzo pragnę wytrwać przy tej miłości do końca 
moich dni. Przez Serce Maryi powierzam Bogu wszystkie moje 
radości i smutki, moich bliskich i wiele innych spraw. I tak do 
dzisiaj trwam na modlitwie różańcowej. A przede wszystkim, 
dziękuję Matce Najświętszej, że przez modlitwę różańcową na 
nowo odnalazłam miłość Boga, że nigdy nie utraciłam wiary, 
a to odnalezienie Boga i Jego miłości było i jest dla mnie czymś 
wielkim, tak bardzo ważnym i tak cudownym, że zachwycam się 
tym każdego dnia i to jest najwspanialszy dar nieba dla mnie”.

Bracia i siostry, widzimy, że ta pani nie tylko prosiła o spra-
wy doczesne, zdrowotne, ale potrafiła z Maryją rozmawiać 
i prosić Ją o sprawy dotyczące wiary, miłości. Przytoczę kolejne 
świadectwo. „Składamy publiczne podziękowanie Niepokalanej 
Matce za wstawiennictwo u Syna Jezusa Chrystusa i urato-
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wanie życia i zdrowia naszej córki. W 1972 roku nasza córka 
będąc na koloniach letnich, została uderzona w głowę konarem 
oderwanym od drzewa w parku oliwskim. Była nieprzytomna 
i leżała w klinice w Gdańsku. Groziła jej padaczka pourazowa. 
Gorliwe, codzienne odmawianie różańca świętego przez męża, 
mnie i moją mamę, oddaliło od córki nieszczęście. Nie tylko 
nie miała padaczki, ale mogła się uczyć i skończyła studia na 
UJ w Krakowie. Od tej pory codziennie odmawiamy różaniec 
w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny i dziękujemy Niepokalanej 
za otrzymane przez naszą rodzinę łaski. Wdzięczni rodzice 
z Grzybowa”.

I jeszcze jedno świadectwo, żeby nas wszystkich przekonało, 
jak Matka Boża nas miłuje, jak nam pomaga, jak można na Nią 
zawsze liczyć. To świadectwo pochodzi od pani Wandy. „Kilka 
lat temu zachorowałam na krwotoczne zapalenie trzustki. Jest 
to bardzo ciężka choroba i wyzdrowienia należą do rzadkości. 
Przez 3 tygodnie odżywiano mnie wyłącznie kroplówkami. 
Lekarze w rozmowie z moją siostrą nie robili żadnej nadziei 
na moje wyzdrowienie. Ja zaś oddałam się w opiekę Matce 
Najświętszej poprzez bezustanne odmawianie różańca świętego. 
Pewnej nocy, gdy cały szpital pogrążony był we śnie, siedziałam 
na krawędzi łóżka i odmawiałam różaniec. Cichutko uchyliły 
się drzwi, weszła siostra. Nie może pani spać? Podam pastyl-
kę nasenną – odzywa się ta przemiła i wspaniała siostra. Nie, 
dzięki serdeczne siostrzyczko, po odmówieniu całości różańca 
położę się i zasnę – odpowiedziałam. Zawsze na zakończenie 
modlitwy różańcowej powtarzałam tę nakazaną wręcz prośbę: 
Maryjo, obym na Twoje święto Wniebowzięcia mogła wyzdro-
wieć i wrócić do domu. Tak powtarzałam codziennie i co noc. 
Tymczasem jest około 5 sierpnia, a u mnie następuje nasilenie 
choroby, zaczęły mi gwałtownie puchnąć nogi, co jak wiadomo 
zapowiada zbliżającą się śmierć. Niespodziewanie przyjechała 
do mnie cioteczna siostra Maria z Łazisk Górnych z synem 
Markiem, świeżo upieczonym lekarzem, który po oględzinach 
moich nóg, poszedł na konsultację do prowadzącego mnie 
lekarza. Usłyszał, że stan mój niestety jest beznadziejny, serce 
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już nie daje rady, o czym świadczy wygląd moich nóg. Młody 
lekarz zapytał o moje EKG, które wszak nie wykazywało wady 
serca. Na pytanie, czy łącznie z kroplówkami podawano mi 
białko, usłyszałam krótkie – nie mamy białka. Marek dostarczył 
mi odpowiednią ilość białka do szpitala, gdzie leżałam powa-
lona ciężką chorobą. I teraz już sprawy potoczyły się szybko. 
W ciągu 2 dni ustąpił obrzęk stóp, ustały wybroczyny z trzustki, 
usunięto więc sondę. Dnia 13 sierpnia, w czasie porannej wizyty, 
ordynator oddziału wyraził zgodę na mój powrót do domu. Tak 
więc na 2 dni przed Wniebowzięciem Najświętszej Panienki 
zawitałam w rodzinne progi. Oto jak modlitwa różańcowa 
przywróciła mnie, już prawie umierającą, do życia, za co niech 
będą wielkie dzięki Matce Najświętszej. Wanda z Łodzi.”

Zakończenie

Moi drodzy, świadectw tego rodzaju mamy mnóstwo, 
dlatego warto je przytoczyć byśmy nabrali ochoty duchowej 
do modlitwy różańcowej, do zawierzenia wszystkich naszych 
spraw życiowych Matce Bożej. Cieszę się bardzo, że Wałbrzych 
pielęgnuje modlitwę różańcową. Tam gdzie się ludzie modlą, 
tam jest błogosławieństwo i potrzeba takie inicjatywy, które 
zmierzają do pielęgnowania modlitwy, zwłaszcza różańcowej, 
popierać. Maryja, jak przyjdzie bieda, to poda rękę bo kazała się 
nazywać Matką Pomocy Nieustającej. Zapamiętajmy i módlmy 
się, żebyśmy przez to dzisiejsze spotkanie z Jezusem w Eucha-
rystii i także z Matką Najświętszą, jeszcze bardziej Matkę Bożą 
pokochali, Jej zaufali i patrzyli na Nią jako na Matkę naszą, 
która nam nieustannie pomaga. Amen.
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Z różańcem przeciwko zakusom złego
Bardo, 28 czerwca 2017 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. Nawiedzenia NMP

1. Niewiasta obleczona w słońce i przeciwnik służby Bogu

Każde dziecko najlepiej czuje się przy mamie. Przy mamie 
przeżywa zwykle najszczęśliwsze chwile i gdy matka ma je 
w zasięgu swoich oczu, dziecko zawsze jest bezpieczne. My 
także, jako dzieci Maryi, jako uczniowie Jej Syna, staramy się 
czuć jak najlepiej przy Maryi, jako naszej wspólnej Matce. 
Bardzo dobrze się też czuli uczestnicy wesela w Kanie Ga-
lilejskiej, gdy była Matka Jezusa. Obecność Maryi stała się 
błogosławieństwem dla nowożeńców. Tam, gdzie jest Maryja, 
tam jest zawsze błogosławieństwo, tam się zawsze dzieje dobro, 
tam się rozlewa miłość.

Przy uroczystościach maryjnych wsłuchujemy się zazwyczaj 
w słowa Apokalipsy i ta wizja św. Jana Ewangelisty Niewia-
sty obleczonej w słońce z księżycem pod stopami i z koroną 
z gwiazd dwunastu na głowie, jest poruszająca, jest przepiękna. 
To jest wizja Niewiasty wniebowziętej, naszej wspólnej nie-
bieskiej Matki. Jan otrzymał w darze tę wizję, dane mu było 
zobaczyć Maryję wywyższoną w niebieskiej chwale. W tej 
wizji ujrzał także smoka, który oznaczał ducha złego, szatana. 
Jest tam od razu wytłumaczone, skąd się ten szatan wziął, jaką 
ma proweniencję. To jest Boże stworzenie, które, korzystając 
źle ze swojej wolności, przeciwstawiło się Bogu: „nie będę Ci 
służył”. To są aniołowie, którzy odmówili Bogu posłuszeństwa. 
Jak słyszeliśmy, nie mogli w niebie pozostać, bo w niebie są 
tylko przyjaciele Boga, musieli niebo opuścić ci, którzy odmó-
wili oddawania Bogu chwały. Zostali strąceni na ziemię. Ten 
diabeł strącony z niebios od razu przystąpił do działania i za-
atakował pierwszego człowieka. Pytają teologowie dlaczego, 
może dlatego, że zobaczył w nim odwzorowanie Boga, jako 
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istotę, która jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Tego 
kogoś, kto jest do Boga podobny, szatan znienawidził. Ta cała 
nienawiść do Boga poszerzyła się na człowieka. Wiemy, że gdy 
szatan przystąpił do potyczki z człowiekiem, człowiek zaczął 
przegrywać z nim. Przegrał bardzo ważną rundę w raju, dał się 
skusić szatanowi. I tam już w raju szatan pokazał, jaką metodą 
będzie ludzi zdobywał, będzie pokazywał zło w opakowaniu 
dobra. Gdy wzywał pierwszego człowieka do nieposłuszeństwa 
Bogu to mu obiecywał, że jeśli człowiek się Bogu sprzeciwi, 
to otrzyma miejsce Boga, sam się bogiem stanie. To wierutne 
kłamstwo było podane w opakowaniu dobra i tę metodę diabeł 
stosuje do dzisiaj i do końca świata będzie to stosował, będzie 
pokazywał kłamstwo w opakowaniu prawdy i zło w opakowaniu 
dobra. Słyszeliśmy pod konie tej wizji słowa, które informują, 
że właśnie ten szatan wypowiedział walkę potomstwu Maryi. 
Kto jest potomkiem Maryi? Jest Chrystus, jest Kościół, dlatego 
szatan przystąpił także do walki z Jezusem, gdy Jezus był tutaj 
na ziemi wcielony, gdy wykonywał misję, którą podjął od swego 
ojca. Ale Jezus wygrał każdą walkę z szatanem i od tej pory na 
ziemi można zawsze wygrywać walkę z duchem złym, jeżeli się 
trzymamy dłoni Chrystusa, jeżeli jesteśmy przy Maryi.

Diabeł bardzo nie lubi Maryi, bardzo nie lubi ludzi, którzy 
modlą się na różańcu. Diabeł nie powinien nad nami domino-
wać, czasem sobie wmawiamy, że on nami kieruje. To może 
być błędne odczucie, bo człowiek, który jest ochrzczony i bierz-
mowany, jest człowiekiem Bożym i świątynią Ducha Świętego, 
chyba że sam definitywnie podejmie walkę z Bogiem i zejdzie 
z drogi wiary, to może się przydarzyć opętanie. Szatan nie ma 
totalnej władzy nad człowiekiem, nad nami ma władzę Bóg, 
Duch Święty jest mieszkańcem naszego ciała. W to trzeba wie-
rzyć. Ale działanie szatana jest dzisiaj bardzo czytelne. Ludzie 
zaczęli wątpić w jego obecność.

Niektórzy mówią, że największym osiągnięciem szatana 
jest to, że ludzie przestają w niego wierzyć. A kto jest odpo-
wiedzialny za to zło, które się dzieje na naszych oczach? Kto 
jest odpowiedzialny za zło XX w., za wymordowanie prawie 
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200 milionów ludzi? Szatan się wcielił w struktury społeczne, 
w komunizm, w nazizm i przez swoich ludzi, których pozyskał, 
siał terror, kłamstwo, strach i śmierć, to jest dzieło szatana. 
Dlatego nieprzypadkowo Matka Boża dzieciom fatimskim 
pokazała piekło, w którym jest miejsce dla szatana. Łucja jako 
jedyna z całej trójki została tu na ziemi, by być świadkiem 
tych objawień, bo Franciszek i Hiacynta umarli niedługo po 
objawieniach. Dziewczynka bała się, że nie uniesie ciężaru 
tego przesłania, ale Maryja zapewniła ją, że będzie przy niej 
i będzie ją wspomagać. Łucja wyznała w opisie widzenia piekła, 
że dzieci były tak przejęte, że nie mogły tego zapomnieć, bo 
to było dla nich tak wielką okropnością. Może dlatego Maryja 
zwróciła na to uwagę, żeby światu przypomnieć, że „Bóg jest 
sprawiedliwy, za dobro wynagradza, a za zło karze”. My nie 
wiemy, kto będzie potępiony, Kościół nigdy nie ogłosił, kto 
jest potępiony, ale Jezus w Ewangelii wiele mówił o ogniu 
wiecznym i tego nie można z Ewangelii wykreślać, naukę 
Jezusa musimy przyjmować integralnie. Popatrzcie dzisiaj 
na polityków, na dziennikarzy, na to co się dzieje w kraju i za 
granicą, tego nie można wyjaśnić bez działalności ducha złego. 
Bo kto kłamie, to jest przyjacielem szatana, w Piśmie Świętym 
jest powiedziane, że szatan jest ojcem kłamstwa.

2. Starcie Maryi i apokaliptycznego smoka

Moi drodzy, dzisiaj zatrzymaliśmy się dłużej nad tym smo-
kiem z Apokalipsy Jana Ewangelisty i możemy powiedzieć, że 
ta walka między potomstwem Maryi, a potomstwem szatana 
trwa. Trwa walka dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, jest 
to tak bardzo widoczne dzisiaj. Łucja powiedziała, że finał tej 
walki rozegra się wokół rodziny i dzisiaj jesteśmy zaniepo-
kojeni bo trwa walka, żeby obalić rodzinę w ujęciu, w jakim 
ją ustanowił Bóg. Aborcja, antykoncepcja, eutanazja, związki 
partnerskie, „gender”, ustawa o przemocy w rodzinie, zmiana 
płci to wszystko się łączy z próbą obalenia rodziny. A rodzina 
jest starsza niż Kościół, jest od początku świata, jeden męż-
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czyzna i jedna kobieta, to jest małżeństwo. Dlatego mamy się 
o co modlić. Jeśli nie mamy problemów w naszym środowisku 
najbliższym, w którym żyjemy, to wiemy, że dzisiaj jest wiel-
kie wojowanie w świecie, żeby obalić to co Bóg ustanowił, by 
poprawić Boga, a my wiemy z historii, że wszelcy poprawiacze 
Boga marnie kończą. Szatan nie może wygrać całej potyczki 
z Bogiem, bo został na krzyżu pokonany.

Dlatego jesteśmy przy Maryi, Matka Boża jest gwarantem 
naszego bycia przy Bogu. Bądźmy posłuszni tym słowom z pie-
śni: „idźmy, tulmy się jak dziatki do serca Maryi Matki”. Amen.

Apostołowie filarami Kościoła
Świdnica, 29 czerwca 2017 r.

Msza św. w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Wyznanie Piotra fundamentem jego roli w Kościele

Najpierw musimy spojrzeć na naszych Patronów dnia 
dzisiejszego: świętych Apostołów Piotra i Pawła. Św. Piotr 
pochodził z Betsaidy, miał brata Andrzeja. Ojciec ich miał na 
imię Jona. Jezus obydwu braci powołał do grona apostołów i to 
na samym początku. Piotr był zawsze przez Jezusa wyróżniany, 
należał do trójki najbardziej zaufanych uczniów z grona dwu-
nastu. Piotr, Jakub i Jan to była ta trójka najważniejsza. Byli 
świadkami wskrzeszenia córki Jaira, byli świadkami przemie-
nienia na górze Tabor, patrzyli na Jezusa z bliska, gdy pocił się 
krwawym potem w Ogrójcu przed swoją męką.

Ze wszystkich słów, które powiedział Piotr, gdy z Jezusem 
przebywał najważniejsze są słowa, które słyszeliśmy przed 
chwilą z Ewangelii, wyznanie wiary w Jezusa – „Tyś jest Chry-
stus, Syn Boga Żywego”. Za to otrzymał pochwałę od Jezusa. 
A ze strony Jezusa najważniejsze słowa, które dotyczyły Jezusa 
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to słowa wypowiedziane po zmartwychwstaniu nad jeziorem 
Tyberiadzkim. Gdy go zapytał: „Szymonie, synu Jona, czy 
mnie miłujesz więcej aniżeli ci?” Wtedy Jezus powiedział: „paś 
baranki moje, paś owce moje”. Tymi słowami uczynił Piotra 
Głową widzialną Kościoła tu na ziemi. Wcześniej zapowie-
dział: „ty jesteś Piotr czyli skała, a na tej skale zbuduję mój 
Kościół”. Na Piotrze Jezus zbudował Kościół, dlatego Piotr jest 
taki ważny. Dodajmy, że przy innej okazji Jezus powiedział do 
niego słowa: „ja prosiłem, żeby nie ustała twoja wiara, a ty idź 
i utwierdzaj braci w wierze”. W ten sposób Jezus wyznaczył 
główne zadanie Piotrowi, żeby umacniał braci w wierze i ma 
w tym dziele zagwarantowaną asystencję Jezusa. To Apostoł 
Piotr. W dzisiejszym I czytaniu widzimy go w więzieniu. Piotr 
jest już napełniony Duchem Świętym, już się niczego nie boi 
i w cudowny sposób zostaje ocalony. Wiemy, że na końcu złożył 
dar życia, został ukrzyżowany głową na dół w 67 r. Na miejscu 
jego śmierci dzisiaj stoi bazylika św. Piotra wybudowana na 
początku XVI w. Zwróćmy uwagę, że gdy Piotr był w wię-
zieniu, Kościół modlił się za niego. To była też zapowiedź dla 
przyszłości, że Kościół cały winien się modlić za Piotra i my 
dzisiaj też się modlimy za każdego papieża, w każdej Mszy 
Świętej jest wymieniane imię papieża po przeistoczeniu. To jest 
nasz obowiązek – wspieranie Piotra naszych czasów modlitwą.

2. Św. Paweł – Apostoł Narodów

Drugi apostoł to św. Paweł, który się urodził w 8 r. po 
narodzeniu Chrystusa. Był Żydem dobrze wykształconym. 
Gdy zaistniało chrześcijaństwo, stał się jego wrogiem, bo 
chrześcijaństwo było uważane za herezję, która wyrosła na 
pniu judaizmu. Dlatego prześladował chrześcijan, wiemy, że 
był świadkiem śmierci św. Szczepana diakona, pierwszego 
męczennika. W 36 r., gdy był w drodze do Damaszku, żeby 
chrześcijan wyłapać, uwięzić i ukarać, Jezus sam mu zastąpił 
drogę i powiedział: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladu-
jesz?” To było nawrócenie Szawła na Pawła i jego powołanie. 
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Otrzymał wezwanie od Chrystusa, aby być nauczycielem pogan, 
dlatego go nazywamy apostołem pogan. To właśnie on zaniósł 
Ewangelię w ówczesny cywilizowany świat cesarstwa rzym-
skiego i swoje życie kończył po wielu perypetiach w Rzymie, 
tam gdzie apostoł Piotr, podobno w tym samym roku, w 67 r. 
został mieczem ścięty. Na miejscu jego męczeńskiej śmierci 
dzisiaj stoi bazylika św. Pawła za murami. To piękna bazylika, 
w której znajdujemy portrety wszystkich następców św. Piotra.

Bardzo często czytamy listy św. Pawła Apostoła podczas 
liturgii, w których jest zawarta pierwsza teologia Kościoła Chry-
stusowego. Przypomnijmy niektóre słowa apostoła: „wszystko 
mogę w tym, który mnie umacnia”. Tym umacniającym był 
dla niego Chrystus. Kiedy indziej powiedział: „jedni drugich 
brzemiona noście, a tak wypełnicie przykazanie Chrystusa. 
Dla mnie życiem jest Chrystus, żyję już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus”. Zachwyca i wzrusza nas wspaniały „Hymn 
o miłości”, najpiękniejszy tekst, jaki znajdujemy nie tylko 
w Piśmie Świętym, ale także w całej literaturze światowej na 
temat miłości – 13 rozdział z Listu do Koryntian.

3. Ołtarz adoracji „Światło pojednania i pokoju”

To apostołowie, nasi dzisiejsi patronowie, filary Kościoła. 
Jeszcze chciałbym skierować myśl waszą na ten ołtarz adoracji. 
Gdy wczoraj klęczałem na adoracji przed Jezusem obecnym 
w tym przepięknym krajobrazie artystycznym, który wykonał 
pan Mariusz, to doznawałem olśnienia, takie wspaniałe miejsce 
przygotowano, by Jezus był adorowany. Ołtarz adoracji nosi 
tytuł „Światło pojednania i pokoju”. Jezus znajduje się w postaci 
Maryi, bo Maryja była pierwszą świątynią dla Jezusa. Zanim 
Go wydała w Betlejem na świat, to przebywał w Maryi i artyści 
wykorzystują ten motyw i umieszczają przenajświętszą hostię 
pod sercem Matki Bożej. Tak jest i w tym ołtarzu adoracji. Co 
ciekawe, ta postać Matki Bożej znajduje się w środku krzewu 
ognistego, w którym się Bóg objawił Mojżeszowi u podnóża 
góry Synaj; Bóg tam objawił pierwsze imię: „Jestem, który 
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Jestem”. W takim pięknym kontekście biblijnym jest umiej-
scowiona postać Maryi, która nam odbija światło Chrystusa.

Nasza Matka Boża Świdnicka ma tytuł Pani w Słońcu, 
Madonna w Słońcu. Chrystus się nazwał wyraźnie Światłością 
świata, ale też możemy ten tytuł przypisać Matce Bożej, że 
jest tym światłem, które nam najdoskonalej odbija światłość 
Jezusa. Dlatego to miejsce Jej w krzaku ognistym jest bardzo 
wymowne i wiąże się z imieniem Bożym „Jestem”. W Apelu 
Jasnogórskim śpiewamy: „jestem przy Tobie”, to nasze „jestem” 
to jest odpowiedź na „jestem” Maryi z nami. Ona jest z nami, 
tak jak Jezus wielokrotnie mówił wystraszonym uczniom – „nie 
bójcie się, to Ja jestem”. Maryja też, chociaż te słowa nie są 
zapisane, ale wyczuwamy, że mówi: „nie bójcie się, ja jestem 
z wami, jestem waszą Matką”. Jezus dał wam mnie za Matkę 
gdy wisiał na krzyżu: „oto Matka twoja, oto syn twój” – mó-
wił Jezus, wskazując na Jana. My też odpowiadamy – „jestem 
przy Tobie”. Bardzo się cieszymy, że możemy Jezusa przez 
kilkanaście dni adorować przy tym pięknym ołtarzu adoracji, 
który ma tytuł światło pojednania i pokoju. On się znajdzie 
w sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie. Jest jednym 
z kolejnych ołtarzy adoracji wykonanym przez Drapikowski 
Studio w Gdańsku. Dziękujemy jeszcze raz panu Mariuszowi za 
to dzieło i za możliwość przebywania przed Jezusem Euchary-
stycznym w takiej pięknej scenerii tu w naszej katedrze. Amen.
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Powszechne powołanie do świętości
Strzegom, 29 czerwca 2017 r.

Msza św. z racji odpustu parafialnego z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania wraz z ustanowieniem kanoników kapituły strzegomskiej 

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

1. Powołanie apostolskie Piotra i Pawła

Chciałbym wraz z wami zamyślić się nad trzema sprawami. 
Najpierw pomyślimy o powołaniu apostołów, Patronów dnia 
dzisiejszego, potem powiemy o powołaniu młodzieży dziś bierz-
mowanej i na końcu powiemy o powołaniu kapłanów, którzy 
dzisiaj stali się kanonikami strzegomskiej kapituły kolegiackiej.

Spoglądamy na św. Piotra i św. Pawła. Św. Piotr Apostoł, 
głowa kolegium apostolskiego, urodził się w Betsaidzie. Dzisiaj 
tego miasta nie ma, leżało ono na brzegu jeziora Galilejskiego 
od strony północno-wschodniej. Tam mieszkał Piotr ze swoim 
bratem Andrzejem i oni zostali powołani jako jedni z pierw-
szych do grona apostołów. Gdy Jezus stworzył kolegium 
apostolskie, to ich wybrał na początku – Piotra i Andrzeja i od 
samego początku Piotr był przez Chrystusa wyróżniany wraz 
z Janem i Jakubem. To była trójka szczególnie promowana 
przez Chrystusa. Jeśli zapytamy, czy Piotr to powołanie wy-
pełniał szczególnie dobrze, to odpowiemy, że tak. Z Ewangelii 
dzisiejszej wiemy, że potrafił wyznać wiarę w Chrystusa. Gdy 
Jezus zapytał: „a wy za kogo mnie uważacie?” To on się zgłosił 
do odpowiedzi i w imieniu wszystkich powiedział: „Tyś jest 
Chrystus, Syn Boga Żywego”. Ale w Wielkim Tygodniu się 
trochę zachwiał. Zapewniał Jezusa, że Go nigdy nie zostawi, 
nie zdradzi i nie wytrwał w tym postanowieniu. Przyszedł czas 
próby, czas słabości, zaparł się swojego Mistrza. Jezus mu 
wszystko przebaczył. Gdy Jezus zmartwychwstał, Piotr pierw-
szy do grobu przybył z Janem. Potem, gdy przyszło pierwsze 
wielkie bierzmowanie Kościoła, wylanie Ducha Świętego na 
apostołów, którzy byli ciągle jeszcze przestraszeni, niepewni ju-
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tra, wtedy właśnie Piotr przemówił, wygłosił wspaniałe kazanie, 
po którym 3  tysiące słuchaczy przyjęło chrzest, przyłączyło się 
do uczniów Chrystusowych. Trzeba też przypomnieć spotkanie 
Jezusa z uczniami nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego po 
nieudanym połowie ryb, wspólne śniadanie i trzykrotne pytanie 
do Piotra – „Szymonie, synu Jona, czy mnie miłujesz”? Trzy 
razy Piotr odpowiedział tak, „Ty wiesz, że Cię miłuję”. To było 
jakby drugie powołanie, powołanie, by być głową Kościoła – 
„paś baranki moje, paś owce moje”.

To co Jezus zapowiedział pod Cezareą Filipową, że zbuduje 
na Piotrze Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą i da 
mu klucze królestwa niebieskiego, tamta obietnica tu się wypeł-
niła. „Paś baranki moje” – powołanie, by być głową kolegium 
apostolskiego. Wiemy, że w tym drugim powołaniu Piotr już 
nie zawiódł, przetrzymał wszystkie trudności, wszystkie prze-
szkody, które blokowały mu głoszenie Jezusa, usuwał z drogi. 
Przed Sanhedrynem potrafił powiedzieć: „trzeba bardziej 
słuchać Boga aniżeli ludzi”. Według tradycji, zresztą było to 
przez Jezusa zapowiedziane, Piotr odszedł z tego świata przez 
ukrzyżowanie głową na dół, nie chciał tak umierać jak Zbawca 
świata. Na jego grobie stoi dzisiaj bazylika św. Piotra wybudo-
wana na początku XVI w. ozdoba całego kościoła.

Przejdźmy do drugiego Patrona – św. Paweł Apostoł. Naj-
pierw otrzymał powołanie, żeby być wyznawcą judaizmu. 
Został starannie wykształcony, nie tylko w Piśmie Świętym, ale 
także w filozofii greckiej. Był bardzo dobrze przygotowany do 
dysput, do dialogu z wielkimi ówczesnego świata. Gdy zaist-
niało chrześcijaństwo, miał około 30 lat, urodził się w 8 r. po 
narodzeniu Chrystusa w Tarsie. Uznawał, że nowa religia, która 
wzięła początek od Jezusa z Nazaretu, to jest religia heretycka, 
to sekta, która zaistniała w judaizmie. Dlatego przystąpił do 
niszczenia wyznawców tej religii, uważał, że takie jest jego 
powołanie. I co się stało? Gdy kolejny raz wyruszył w podróż 
do Damaszku, by pojmać chrześcijan, uwięzić ich i karać, 
tam Chrystus zastąpił mu drogę i zapytał: „Szawle, Szawle, 
dlaczego mnie prześladujesz”? Tutaj Jezus utożsamia się już 
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z Kościołem, ze swoimi uczniami bo zapytał: „dlaczego Mnie 
prześladujesz?” a nie dlaczego prześladujesz moich uczniów. 
Nastąpiło wówczas nawrócenie i nowe powołanie. Zrozumiał, 
że jest powołany, żeby głosić Chrystusa i to nie tyle Żydom, ale 
miał Jezusa zanieść do pogan. I to on wprowadził Ewangelię 
Chrystusową, chrześcijaństwo w ówczesny cywilizowany świat 
rzymski. Trzy wspaniałe podróże apostolskie: Azja mniejsza, 
Grecja i na końcu Rzym. Spotkanie w Jerozolimie z uczniami, 
zbratanie się z Piotrem, lata więzienia i śmierć przez ścięcie. 
Wypełnił pięknie swoje powołanie. Dzisiaj czytając jego listy, 
jesteśmy zauroczeni wspaniałą teologią. Jego teksty są często 
czytane, karmimy się jego słowem natchnionym, bo pisał pod 
natchnieniem Ducha Świętego. „Wszystko mogę w tym, który 
mnie umacnia. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. 
Jedni drugich brzemiona noście”. I piękny „Hymn o miłości”. 
Nikt piękniej nie potrafił mówić, czym jest miłość nad to, co 
powiedział Paweł, co napisał w I liście do Koryntian. Został 
powołany by być Apostołem Narodów i pięknie powołanie wy-
pełnił. Przypieczętował przez oddanie życie i ścięcie mieczem.

2. Powołanie młodzieży bierzmowanej

Przechodzimy do punktu drugiego. Kochana młodzieży, 
dzisiaj otrzymujecie nowe powołanie, już macie kilka powołań 
przyjętych, odkrytych. Jest powołanie do życia, do istnienia, 
powołanie do Kościoła, staliśmy się przez chrzest dziećmi Bo-
żymi. Potem przyszła I spowiedź, I Komunia Święta, powołanie 
by się nawracać, trwać w Chrystusie. Dzisiaj otrzymujecie 
nowe powołanie przez przyjęcie sakramentu bierzmowania. 
Jest to powołanie do bycia dojrzałym świadkiem Chrystusa, by 
być świadkiem Jego zmartwychwstania, Jego Ewangelii, Jego 
miłości, żebyście wiarę swoją przekazywali innym, dzielili się 
wiarą, wiarę szerzyli, głosili i wiary bronili oraz żyli według 
jej zasad. To jest nowe powołanie w byciu chrześcijaninem, by 
być pełniejszym, apostołem, misjonarzem, ewangelizatorem. To 
jest dzisiaj ustanowienie was świadkami Chrystusa. Ucieszcie 
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się tym powołaniem, Jezus liczy na was, nie chce być zapo-
mniany, musi Go ktoś bronić w tym świecie, gdzie jest tyle 
chaosu i bluźnierstw przeciwko Bogu, ataków na Kościół. Kto 
będzie pilnował tych wartości, które Jezus przyniósł i zostawił 
w Kościele? Nie tylko księża, bo mają ograniczone możliwości.

Wy pójdziecie do świata. Duch Święty wam powie, dokąd 
iść, kogo słuchać, kto mówi prawdę, kto jest kłamcą. Będziecie 
umieli oceniać wydarzenia, które się dzieją. Duch Święty jest 
od dzisiaj do waszej dyspozycji pełniej niż dawniej. Jest wam 
potrzebna pomoc Ducha Świętego, pomoc dla waszego ducha, 
który jest ograniczony, słaby i potrzebuje wzmocnienia. To 
punkt drugi odnośnie powołania do bycia świadkiem i potrzeby 
wsparcia ze strony Ducha Świętego.

3. Powołanie kanonika kapituły kolegiackiej

Jeszcze parę słów do kanoników. To jest też powołanie, taki 
dodatek, może niewielki, bo to nie jest sakrament, tylko obrzęd 
przez Kościół ustanowiony, ale też ważny, bo to wszystko, co 
jest w Kościele, jest sensowne. Jest to powołanie, żeby stanowić 
wśród kapłanów gremium, które się modli, które ma nazwę 
kapituły kolegiackiej, to są zadania liturgiczne, modlitewne. 
Nie chodzi o to, byście byli oklaskiwani. Ten strój, te atrybuty 
to tylko dodatek, a istota jest w czym innym, żeby być gor-
liwszym kapłanem jako kanonik, żeby jeszcze piękniej służyć 
w kapłaństwie.

Wczoraj papież Franciszek mianował kardynałów. Był czy-
tany fragment Ewangelii o rozmowie uczniów, gdy chcieli być 
ministrami Jezusa, zasiąść w Jego królestwie po lewej i prawej 
stronie. Jezus im powiedział: „nie wiecie, o co prosicie. Kto 
chce być między wami wielki, niech będzie waszym sługą”. 
Papież powiedział też kardynałom, by nie czuli się książętami 
Kościoła, by czuli się sługami. My też mówimy kapłanom – im 
wyżej jesteśmy w hierarchii duchownej, tym powinniśmy być 
lepszymi sługami, żeby nie szukać splendoru tego świata, ale 
by każdy urząd, każda godność była atutem do jeszcze więk-
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szego zaangażowania apostolskiego, w posługę słowu Bożemu, 
w posługę sakramentalną. Dlatego cieszymy się, że jest nowa 
kapituła. To jest nawiązanie do tradycji joannitów, którzy byli 
w historii tej ziemi, tej świątyni. Strzegom jest wyróżniony, 
bo świątynia ma tytuł bazyliki, a dzisiaj jeszcze dodajemy to 
wyróżnienie, że stała się kolegiatą i że jest grupa kapłanów, 
która tutaj będzie się modlić, będą się pojawiać na uroczysto-
ściach według statutu, który jest tutaj przyjęty i którym będą 
się kierować.

Zakończenie

Kończymy to rozważanie. Jesteśmy wszyscy powołani. Apo-
stołowie dla nas są szczególnym wzorem, byśmy się oddawali 
całkowicie, bezinteresownie Bogu, byśmy byli sługami praw-
dy, nadziei, miłości, sługami Ewangelii. Bez pomocy Ducha 
Świętego to nam się nie uda, dlatego trzeba z Duchem Świętym 
przyjaźnić się na co dzień. Sytuacją, w której Duch Święty nas 
na nowo ubogaca swoimi darami, jest niedzielna Eucharystia. 
Pilnujcie Eucharystii niedzielnej, by wiara nie przestygła, tam 
będzie Duch Święty dodawany, pilnujcie modlitwy. Niech nasi 
święci apostołowie będą w naszej pamięci, by nam przypomi-
nali, w jaki sposób my ludzie XXI wieku powinniśmy służyć 
tym wartościom, które pochodzą od Boga, a które zostały nam 
zostawione przez Jego Syna Jezusa Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
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Dotknięcie Boga
Świdnica, 30 czerwca 2017 r.

Msza św. z okazji spotkania Rady ds. Apostolstwa Świeckich 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Nowe imię i nowe zadanie

Dzisiejszemu przesłaniu Bożego słowa moglibyśmy nadać 
tytuł „Dotknięcie Boga”. Najpierw słyszymy, jak Bóg dotykał 
Abrahama. Dzisiejsza historia, przedstawiona w I czytaniu ma 
miejsce 25 lat po wyjściu Abrama z Chaldejskiego Ur do Ka-
naanu, było to wezwanie Boże. Wtedy Bóg obiecał Abrahama 
obdarzyć licznym potomstwem. Upływa 25 lat i tego potomstwa 
nie ma. Oto Bóg się melduje ze swoją obecnością i zmienia imię 
zarówno Abrahamowi, jak i jego żonie. Imię Abram zamienił 
na imię Abraham, a imię Saraj na imię Sara. Bóg dochowuje 
swojej obietnicy. Mógł Abraham zwątpić w jej dochowanie, bo 
przez 25 lat się nic nie stało, a lata życia się posuwały. Abraham 
dobiegał setki a Sara do roku dziewięćdziesiątego, wiadomo, 
że w tym wieku ludzie już nie mają potomstwa. Bóg po tych 
25 latach, gdy się przypomniał Abrahamowi, gdy ponowił obiet-
nicę, konkretnie wskazał termin: za rok twoja żona Sara urodzi 
syna Izaaka. Jest tam też wymieniony Izmael, syn niewolnicy 
Hagar i Abrahama. Wiemy, że ci dwaj synowie dali początek 
dwóm narodom, Izaak narodowi izraelskiemu, Izmael narodowi 
palestyńskiemu. Dzisiaj te narody są skłócone, narody bratnie, 
które mają prawo do tej samej ziemi i mają wspólnego ojca 
Abrahama, ale dwie różne matki. Tak to wyglądało w dziejach 
zbawienia, w dziejach Starego Testamentu, gdy Bóg wybrał 
Abrahama. Ciekawe jest to, że Bóg w takich szczególnych 
sytuacjach zmieniał ludziom imiona. Przypomnijmy sobie 
wczorajszych bohaterów: Szymon zmienił imię na Piotra, 
Szaweł na Pawła. Oznaczało to otrzymanie nowego powołania. 
Nowe imię oznacza nowe zadania, nowe powołanie w tym 
dotychczasowym powołaniu.
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2. Działanie Boga dzisiaj

Przechodzimy do Ewangelii. Oto Jezus schodzi z góry po 
wygłoszeniu błogosławieństw, potem po uzupełnieniu Starego 
Testamentu schodzi z góry, by być z ludźmi. On nie czeka, żeby 
ludzie do Niego przyszli, On schodzi do człowieka. Natrafia już 
na początku na człowieka, który jest trędowaty i jakby łamie 
prawo, bo każe mu do siebie podejść. Był otoczony tłumem, 
było to bardzo niebezpieczne i właściwie wbrew prawu, bo trę-
dowaci mieli nakaz bycia w separacji, żeby nie zarażali innych 
ludzi. Ale Jezus wyciągnął rękę i dotknął go i rzekł – „chcę, bądź 
oczyszczony”. Potem Jezus respektuje starożytne prawo, bo 
każe pokazać się kapłanowi i złożyć odpowiednią ofiarę, którą 
przyjął Mojżesz na świadectwo dla nas. A więc jest w niektórych 
przypadkach jakby przekroczenie prawa, a w innych sytuacjach 
dochowanie prawa. Tu nie ma sprzeczności.

Moi drodzy, jeżeli to wydarzenie ewangeliczne przeniesiemy 
w historii, to możemy powiedzieć, że dotykanie Boga trwa. 
Bóg dotyka nas swoim słowem, dotyka nas w sakramentach 
świętych, gdy się spowiadamy, gdy przyjmujemy komunię 
świętą, w każdym sakramencie ma miejsce dotknięcie zbawcze 
Boga. Bóg dotyka, by uzdrowić człowieka, by go umocnić. 
Jest to dotknięcie błogosławione, bo czasem ludzie mówią 
o dotknięciach bolesnych, dotknięciach cierpieniem, chorobą, 
kalectwem. W przypadku Pana Boga, mówimy o tym, że każde 
Jego dotknięcie jest błogosławione, nawet gdy jest to dotknięcie 
poprzez cierpienie bo to jest też dotknięcie Boga. Bóg dopuszcza 
cierpienie na człowieka. To jest także dotknięcie, ale gdy ono 
jest dobrze przyjęte, to staje się dotknięciem błogosławionym.

W tej Eucharystii też jesteśmy dotknięci przez Jezusa Jego 
słowem, które przyjęliśmy i dotknie nas za chwilę wtedy, gdy 
będziemy Jego Ciało przyjmować. To dotknięcie Boga niech 
trwa i umiejmy je rozpoznawać, przyjmować z wdzięcznością 
wobec Pana Boga. Umiejmy też rozpoznawać zawsze przesłanie 
Boże, które się z każdym dotknięciem wiąże. Niech tak będzie 
w naszym życiu. Amen.





Papieska koronacja obrazu  
Matki Bożej Świdnickiej 

13 maja 2017 r.
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Z Chrystusem Zmartwychwstałym 
i z Maryją idziemy przez życie

List pasterski biskupa świdnickiego przed uroczystością koronacji 
wizerunku Matki Bożej Świdnickiej

Wstęp

Drodzy diecezjanie, bracia i siostry w Chrystusie, dzisiejszą 
trzecią niedzielą wielkanocną kończymy miesiąc kwiecień, 
w czasie którego przezywaliśmy uroczystość Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, święta naszego odkupienia. Wspominaliśmy 
także w tym miesiącu dwunastą rocznicę odejścia do wieczności 
św. Jana Pawła II (2 IV) oraz trzecią rocznicę jego kanonizacji 
(27 IV). W minionym miesiącu minęła także siedemdziesiąta 
siódma rocznica zbrodni katyńskiej i siódma rocznica katastrofy 
smoleńskiej. Niebawem wchodzimy w maryjny miesiąc maj, 
Będziemy w nim przeżywać setną rocznicę pierwszego obja-
wienia się Matki Bożej dzieciom w Fatimie a w naszej diecezji 
– uroczystość koronacji obrazu. Matki Bożej Świdnickiej.

Zapraszam wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii do 
refleksji nad przesłaniem dzisiejszej Ewangelii i nad tym naj-
ważniejszym wydarzeniem religijnym nadchodzącego miesiąca, 
jakim będzie uroczystość koronacji wizerunku Matki Bożej 
w naszej świdnickiej katedrze.

1. Przesłanie ukazania się zmartwychwstałego 
Chrystusa w drodze do Emaus

Ewangelia dzisiejsza przenosi nas na drogę do Emaus. Wi-
dzimy na niej Chrystusa zmartwychwstałego, który przyłącza 
się do dwóch wędrowców. Działo się to w pierwszy dzień 
tygodnia, a więc w dzień zmartwychwstania. W godzinach 
rannych Chrystus ukazał się już Marii Magdalenie, niewiastom 
i Piotrowi. Po południu zaś, tego samego dnia, zmartwychwstały 
Jezus dołączył się do dwóch uczniów. Nasza pieśń wielkanoc-
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na opowiada o tym następująco: „Łukasz z Kleofasem, obaj 
jednym czasem, szli do miasteczka Emaus, spotkał-ci ich Pan 
Jezus. Alleluja”.

Radosna Nowina o zjawieniu się Chrystusa zmartwychwsta-
łego w drodze do Emaus zawiera ważne przesłanie dla nas, które 
możemy wyrazić w następujących punktach:

a) Zmartwychwstały Jezus, ukazujący się uczniom w róż-
nych miejscach i sytuacjach życia – także w czasie drogi do 
Emaus – chce nam oznajmić, iż nadal żyje z nami, że jest z nami 
na drogach naszego życia. Tak często nie potrafimy Go rozpo-
znać. Szukamy Go niekiedy gdzieś w obłokach, w niebie, a On 
jest tak blisko nas. Przychodzi do nas czasem jako Nieznajomy, 
jakby w przebraniu. Jest najbliższym Towarzyszem naszego 
życia. Czy Go naprawdę zauważamy, czy Go rozpoznajemy, 
czy z Nim rozmawiamy?

b) Najlepszą sytuacją, w której rozpoznajemy żyjącego 
wśród nas Chrystusa zmartwychwstałego, jest Eucharystia. 
Uczniowie idący do Emaus rozpoznali Chrystusa w gospodzie 
przy łamaniu chleba. Cała ta historia zjawienia się Chrystusa 
dwom uczniom na drodze do Emaus może być uznana jako 
prototyp Eucharystii. Można powiedzieć, że była to celebracja 
Mszy św. Najpierw była liturgia słowa. Chrystus wyjaśniał 
towarzyszom podróży Pisma. Objaśniał historię zbawienia. 
Czynimy to i my w pierwszej części Mszy św., w liturgii słowa. 
Potem Chrystus w gospodzie wziął chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał go i dawał im. I przy łamaniu chleba został 
rozpoznany. W czasie obecnej Eucharystii kapłan też weźmie 
do rąk chleb. W imieniu Chrystusa będzie go łamał i potem 
poda go nam do spożycia. W tym łamaniu chleba też Go tutaj 
rozpoznany.

c) W trakcie liturgii słowa Bóg koryguje nasze myślenie, 
nasze poglądy i oceny. W pouczeniu, udzielonym wędrowcom 
do Emaus, Chrystus przypomniał, że nie przyszedł do nas, by 
dać nam wolność polityczną, ale moralną. Chrystus nie wyzwala 
nas od złych ludzi, od ziemskich nieprzyjaciół, chociaż mógłby 
to czynić. Chrystus uwalnia przede wszystkim z niewoli szatana, 
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z niewoli moralnej, z niewoli grzechu. Chrystus nie uwalnia 
także od śmierci biologicznej na tym świecie, ale uwalnia nas od 
śmierci wiecznej. Z Jezusowej nauki z drogi do Emaus wynika 
także to, że Chrystus nie przyszedł uwolnić nas od cierpienia. 
Sam zresztą podjął cierpienie. Jednakże wyraźnie powiedział 
i potwierdził to na sobie, że przez cierpienie idzie się do chwały. 
„Czyż Mesjasz nie miał cierpieć, aby wejść do swojej chwały” 
(Łk 24,26). Dlatego chcę ci przypomnieć umęczona matko! 
spracowany ojcze! że twoje cierpienie, twój trud, nie jest bez-
sensowny. Droga twego cierpienia, droga twego codziennego 
krzyża, jest twoją drogą do zwycięstwa, do chwały. Dlatego 
bądź cierpliwy. Wytrwaj pod krzyżem, a dojdziesz do chwały.

d) Każde spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, jakie 
przeżywany, zwłaszcza w niedzielę, winno nas przemieniać 
w nowych ludzi. Tak było przy tych pierwszych spotkaniach 
uczniów ze Zmartwychwstałym. Oni rozchodzili się z nich ja-
cyś inni, bardziej odważni, radości, lepsi. Spotkania z Bogiem 
winny także nas zmieniać w nowych ludzi, w ludzi bardziej 
radosnych i kochających się.

Po refleksji nad dzisiejszą Ewangelią, przejdźmy do wątku 
maryjnego i koronacyjnego.

2. Sens i cel koronacji wizerunku Matki Bożej

Wśród tytułów. jakie przypisujemy Maryi, znajdujemy tytuł 
„Królowa”. Tytuł ten ma zakorzenienie w Piśmie Świętym 
i w liturgii Kościoła. O Matce Bożej w liturgii śpiewamy: „Stoi 
Królowa po Twojej prawicy” (por Ps 45,10b). Przekonanie 
o królewskiej godności Maryi połączone z doświadczeniem 
Jej matczynej miłości i opieki, objawionej w licznych cudach 
i łaskach, otrzymywanych przy Jej wizerunkach, stało się na 
przestrzeni stuleci powodem licznych koronacji Matki Bożej 
w cudownych obrazach i figurach. Warto przypomnieć, że to nie 
obraz, lecz sama Matka Boża jest koronowana w swoim wize-
runku, a tym samym to nie wizerunkowi w pierwszym rzędzie 
Kościół oddaje cześć, ale Tej, którą wizerunek nam przybliża.
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W Polsce pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej miała 
miejsce 8 września 1717 r. w Częstochowie. Dokonało się to po 
cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami i po lwowskich 
ślubach króla Jana Kazimierza, w których monarcha oficjalnie 
ogłosił Matkę Bożą Królową Polski. Korony dla Maryi i dla 
Dzieciątka Jezus ufundował wówczas król Polski August II 
Sas. Sukienka Maryi i Jezusa została przyozdobiona klejnotami 
z klasztornego skarbca. Od tamtego czasu do dzisiaj na ziemiach 
polskich ukoronowano ponad dwieście wizerunków Maryi, 
z tej liczby 48 wizerunków maryjnych ukoronował kard. Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Po drugiej wojnie światowej 
na Dolnym Śląsko ukoronowano kilka obrazów i figur Matki 
Bożej. Trzy z nich znajdują się obecnie na terenie diecezji 
świdnickiej. Są to: figurka Matki Bożej Bardzkiej, Strażniczki 
Wiary, ukoronowana przez arcybiskupa Bolesława Kominka, 
późniejszego kardynała, w dniu 3 lipca 1966 r.; figurka Matki 
Bożej Wambierzyckiej, Królowej Rodzin, ukoronowana przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego 17 sierpnia 1980 r. oraz figurka 
Matki Bożej Pocieszenia z Góry Iglicznej, ukoronowana przez 
papieża św. Jana Pawła II 21 czerwca 1983 r. we Wrocławiu, 
w czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Obecna koronacja 
wizerunku Matki Bożej Świdnickiej, „Uzdrowienia Chorych” 
będzie pierwszą koronacją w historii naszej młodej diecezji. 
Przez tę koronację podziękujemy Matce Bożej za wielowiekową 
opiekę nad ziemią świdnicką, wałbrzyską, dzierżoniowską, ząb-
kowicką i kłodzką; podziękujemy za wszystkie łaski i cuda jakie 
zostały wyproszone w ciągu wieków przez Jej wizerunkiem 
czczonym od XV wieku w kościele św. Stanisława i Wacława, 
dzisiejszej katedrze świdnickiej. Nakładając korony na skronie 
Maryi i Jej Dzieciątka, chcemy także powierzyć się Jej łaskawej 
opiece, zawierzyć Jej przyszłość naszej diecezji, zawierzyć na-
sze zdrowie duchowe i fizyczne. W tych niespokojnych czasach, 
gdy w Europie zagrożona jest cywilizacja chrześcijańska, gdy 
w naszym ojczystym Domu jest tyleż napięć i niepokoju, gdy 
przez wielu są lekceważone wartości chrześcijańskie, przez akt 
koronacji chcemy odnowić naszą miłość do Maryi, powierzyć 
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się Jej Niepokalanemu Sercu i wołać głosem naszych praojców; 
„Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas 
z potężnych nieprzyjaciół mocy”. Niech to będzie wielka proś-
ba, abyśmy pozostali wierni Pan Bogu, Krzyżowi Chrystusa, 
Ewangelii, Maryi i Kościołowi.

3. Zaproszenie na uroczystość koronacyjną

Drodzy bracia i siostry, serdecznie was zapraszam na uro-
czystość koronacji naszej Świdnickiej Pani, która odbędzie 
się w sobotę, 13 maja br., w setną rocznicę objawienia się 
Matki Bożej w Fatimie. Uroczystościom koronacyjnym bę-
dzie przewodniczył Jego Eminencja, ksiądz kardynał Zenon 
Grocholewski, legat Ojca Świętego Franciszka. Spodziewamy 
się, że przywiezie nam specjalne przesłanie od Ojca Świętego 
Franciszka. Bardzo proszę kapłanów i wiernych świeckich, by 
każda parafia z naszej diecezji przysłała na tę uroczystość swoją 
delegację. Uroczystości rozpoczną się już o godz. 10.00 kon-
certem orkiestry wojskowej w katedrze. Msza św. koronacyjna 
pod przewodnictwem Legata Papieskiego z udziałem biskupów, 
duchowieństwa i wiernych zostanie odprawiona o godz. 11.00. 
w katedrze świdnickiej.

Zakończenie

Pokornie proszę was wszystkich o modlitwę w intencji god-
nego przeżycia tego wielkiego wydarzenia. Niech ono wpisze 
się złotymi zgłoskami w historię obecnego Roku Maryjnego, 
roku stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie i roku trzechset-
lecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej i w historię naszej 
diecezji. Wszystkim wam, bracia i siostry, z serca błogosławię 
i polecam Was opiece Maryi, Świdnickiej Pani w Słońcu.
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Potrzeba uzdrowienia duchowego 
we współczesnym świecie

Kazanie kard. Zenona Grocholewskiego, Legata Papieskiego, 
wygłoszone podczas uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej 

Świdnickiej w katedrze świdnickiej 13 maja 2017 r.

Eminencjo, Dostojny Księże Kardynale,
Ekscelencjo, Księże Biskupie, Pasterzu diecezji świdnickiej, 
która obchodzi dzisiaj piękne święto koronacji obrazu 
Matki Bożej,
Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Umiłowani Bracia w kapłaństwie,
Wielebne Siostry,
Przedstawiciele Władz,
Kochani w Chrystusie Panu!

1. Pragnął uzdrowienia ciała, a doznał uzdrowienia 
duchowego
Jako tło do tego, co pragnę powiedzieć w dzisiejszym kaza-

niu, przytoczę pewne zdarzenie – zresztą podobnych zdarzeń 
można by wiele przywołać na pamięć.

Bardzo aktywne we Włoszech jest katolickie stowarzyszenie 
zwane „Włoska Krajowa Unia Przewozu Chorych do Lourdes 
i Sanktuariów Międzynarodowych” („Unione Nazionale Ita-
liana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali” 
– UNITALSI). Wymowne jest powstanie tego stowarzyszenia. 
Otóż w 1903 roku, dwudziestodwuletni młodzieniec, Giovanni 
Battista Tomassi, od 10 lat na wózku inwalidzkim z powodu 
ostrego i nieodwracalnego zapalenia stawów, zbuntowany prze-
ciw Bogu i Kościołowi, dowiedziawszy się o organizowanej 
pielgrzymce do Lourdes, zdecydował się wziąć w niej udział. 
Uczynił to w bardzo konkretnym celu, mianowicie postanowił 
spektakularnie odebrać sobie życie, przez zastrzelenie się przed 
Grotą Massabielską jeśli nie zostanie uzdrowiony. Nie został 
uzdrowiony, ale też i nie zastrzelił się. Przed Grotą, w której 
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ukazała się Matka Boska św. Bernadecie, uderzyła go bardzo 
mocno obecność wolontariuszy, przynoszących chorym swą 
ofiarną i miłosną pomoc, pociechę, nadzieję i spokój duchowy. 
Zrezygnował więc z zamiaru samobójstwa. W chwili powrotu 
do Włoch, na dworcu oddał pistolet, który miał ze sobą, bisku-
powi duchowo kierującemu tą pielgrzymką i klerykowi, który 
się nim opiekował (był nim Angelo Roncalli, późniejszy papież 
Jan XXIII), wyrażając postanowienie założenia stowarzyszenia 
dla przewozu chorych do Lourdes. Zaangażował się w to całym 
sercem. Stowarzyszenie powstało.

Dzisiaj jest ono obecne w całych Włoszech, we wszystkich 
diecezjach podzielone na sekcje i podsekcje. Organizuje regu-
larnie pielgrzymki chorych, głównie pociągowe, do Lourdes 
a także do innych światowych sanktuariów. Poprzez swoich 
wolontariuszy udziela również pomocy chorym w ich domach. 
Jest ono jedynym stowarzyszeniem, które posiada w Lourdes 
własne hospicjum z 300 łóżkami. Członkowie stowarzyszenia 
służą chorym za darmo.

Ten zbuntowany młodzieniec na wózku inwalidzkim nie 
został uzdrowiony na ciele, ale otrzymał coś dużo większego, 
został uleczony duchowo do tego stopnia, że stał się bohaterem 
w znoszeniu cierpienia i w czynieniu dobra, został uleczony 
w perspektywie życia wiecznego, w perspektywie zbawienia. 
Zrozumiawszy to, nie miał już pretensji do Matki Bożej, że nie 
uleczyła go z choroby stawów.

2. Matka Boża „Uzdrowienie chorych” wśród nas

W dzisiejszej Ewangelii świętej (Łk 1, 39-56), słyszeliśmy 
jak Maryja, dowiedziawszy się od anioła Gabriela, że „również 
krewna jej, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną” (Łk 1, 36) 
udała się do niej z pośpiechem, by być przy niej i służyć pomocą, 
pozostając u niej około trzech miesięcy.

Maryja już przed wiekami przybyła także tutaj, do tego mia-
sta, do tej świątyni, by być z wami, by służyć wam pomocą, jako 
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„Uzdrowienie chorych”. I rzeczywiście, na przestrzeni wieków 
wiele ludzi, uciekających się do Jej macierzyńskiej pomocy, 
doznało tutaj uzdrowienia z różnych chorób cielesnych. I nadal 
zwracacie się do Niej, prosząc o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, 
o siłę do znoszenia bólu.

Ale musimy pamiętać, że Pan Jezus, który tyle ludzi 
uzdrowił z różnych schorzeń, nie przyszedł na świat po to, aby 
uleczyć ludzi z ich różnorakich dolegliwości cielesnych, ale 
przyszedł po to, aby obdarzyć nas czymś dużo większym, by 
nas uzdrowić z grzechu, wyzwolić ze śmierci wiecznej, aby 
nas zbawić. Papież Benedykt XVI kiedyś zauważył: „Choroby 
są bowiem znakiem działania Zła na świecie i w człowieku 
[…] Jezus Chrystus przyszedł, aby pokonać Zło u korzenia, 
a uzdrowienia [cielesne, jakich Pan Jezus dokonywał] były 
zapowiedzią Jego zwycięstwa, osiągniętego przez Jego śmierć 
i zmartwychwstanie” („Anioł Pański”, 5 lutego 2012 r.), były 
znakiem zwycięstwa nad grzechem, nad złem moralnym, nad 
śmiercią wieczną.

Znamienną jest w tym względzie ta scena opisana w Ewan-
gelii św. Marka (Mk 2, 1-12), jak to czterech mężczyzn 
przyniosło do Pana Jezusa człowieka sparaliżowanego, lecz 
z powodu wielkiej ilości ludzi nie mogli wejść do pomiesz-
czenia w którym Pan Jezus się znajdował, więc spuścili go 
przez dach przed Boskiego Mistrza, a Ten, widząc ich wiarę, 
powiedział: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”, czyli nie 
uleczył go z paraliżu, ale dokonał w nim tego fundamentalnego 
uzdrowienia w sensie zbawczym, dokonał tego, co było celem 
Jego przyjścia na świat: wyzwolenie ludzi z grzechu i śmierci 
wiecznej. Otoczenie jednak sądziło, że Jezus bluźni, przypisu-
jąc sobie moc Bożą odpuszczania grzechów. Pan Jezus więc, 
jak wyraźnie zaznacza Ewangelista, „[aby wiedzieli] że Syn 
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów – rzekł 
do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. 
Innymi słowy, Pan Jezus dokonał uzdrowienia ciała, by udo-
wodnić, że może dokonać dużo większego cudu, uzdrowienia 
duchowego. On po to właśnie przyszedł na świat, aby nas 
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uzdrowić  duchowo, by otworzyć nam bramy życia w wiecznej 
szczęśliwości.

Pan Jezus nie obiecał nam szczęśliwego życia na ziemi, 
nie obiecywał zaszczytów, sukcesów czy czerstwego zdrowia. 
Sam znosił oszczerstwa, zniewagi, zdradę, niesprawiedliwo-
ści, biczowanie, cierniem ukoronowanie, drogę krzyżową, 
co więcej haniebną śmierć na krzyżu. I powiedział wyraźnie 
swoim uczniom: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladu-
je” (Mt 16, 24; Mk 8,34; Łk 9,23), czyli wezwał nas do tego, 
byśmy umieli przyjąć krzyż. „Kto nie bierze swego krzyża i nie 
idzie za Mną” – powiedział na innym miejscu – „ten nie może 
być Moim uczniem” (Łk 14,27), „ten nie jest Mnie godzien” 
(Mt 10,38).

Stojąc wobec Matki Najświętszej „Uzdrowienie chorych” 
musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że i Ona chce tego, co 
Chrystus, chce przede wszystkim naszego uzdrowienia ducho-
wego, wyzwolenia z grzechu i śmierci wiecznej, chce naszego 
zbawienia. W Litanii Loretańskiej, po wezwaniu „Uzdrowienie 
chorych” następuje prośba „Ucieczko grzesznych, módl się za 
nami”. Te dwa wezwania są ze sobą ściśle złączone. To drugie 
niejako dopełnia pierwsze i uświadamia nam, że potrzebuje-
my nie tylko uzdrowienia z naszych chorób cielesnych, lecz 
jeszcze bardziej z choroby, którym jest nasze przywiązanie do 
grzechu.

3. Dzisiaj świat jest chory

a. Patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, nie trudno jest do-
strzec, że dzisiaj świat, cały świat, jest chory duchowo: nigdy 
bowiem nie było tyle wojen, tyle wojen absurdalnych, co obec-
nie i są one coraz bardziej okrutne; zamachy terrorystyczne są 
coraz częstsze i coraz bardziej brutalne; w wielu częściach świa-
ta ma miejsce prawdziwe ludobójstwo (np. w samej tylko Syrii 
konflikt spowodował exodus 5 mln ludzi, podczas gdy innych 
13,5 mln, z czego połowa to dzieci, jest ciągle w potrzebie).
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Świat jest chory moralnie: niewolnictwo bowiem nie jest 
dzisiaj mniejsze ani mniej nieludzkie niż w starożytności; na 
wielką skalę panoszy się handel kobietami i dziećmi, by wy-
korzystywać ich seksualnie w prostytucji, pornografii lub by 
służyły do przeszczepiania organów.

Świat jest chory: niszczone są zasoby żywności, by utrzy-
mać ceny, podczas gdy ludzie umierają z głodu (ONZ mówi 
o 20 milionach ludzi na świecie, którzy cierpią brak żywności, 
w Somalii śmierć głodowa grozi 200 tys. dzieci); na zbrojenia 
czyli na produkcję narzędzi niszczenia i zabijania, wydaje się 
więcej pieniędzy, niż wystarczyłoby na zaspokojenie wszystkich 
głodujących na całej kuli ziemskiej.

Świat jest chory: ludzie dają się naciągać przestępcom 
handlującym na skalę ogólnoświatową narkotykami, które ruj-
nują człowieczeństwo wielu ludzi, młodych ludzi, którzy będą 
budować przyszłość; podobnie jest z propagowaniem nieokieł-
znanej seksualności. Co więcej, odmawia się prawa do życia 
nienarodzonym dzieciom, bo komuś wydają się niewygodne 
i nie potrafią się bronić.

A ile w tym wszystkim kłamstwa, obłudy, cynizmu, dema-
gogii, nienawiści, korupcji, lekceważenia drugiego człowieka.

To wszystko jest powodem cierpienia, bólu, łez, chorób 
i śmierci ogromnej ilości ludzi.

b. Chrystus przyszedł, aby nas wyzwolić z tego stanu rzeczy. 
Jakżeż innym byłby świat, gdyby przyjęto Jego Ewangelię i ją 
realizowano. Jakże byłby innym, nie byłoby nienawiści, nie 
byłoby wojen, nie byłoby pogardy. Jakże byłby świat inny! 
A o dziwo, chce się właśnie uciszyć i zniszczyć tych, którzy 
głoszą Ewangelię. Tak świat jest chory. Ile bestialskich czy-
nów dokonywanych jest wobec chrześcijan? Mamy dziś do 
czynienia z największym prześladowaniem wszechczasów. 
Międzywyznaniowa Organizacja „Open Doors”, która od 
około 50 lat stara się pomagać tym, którzy są prześladowani 
za swoje oddanie Jezusowi Chrystusowi, szacuje, że około 100 
milionów ludzi w ponad 50 krajach jest prześladowanych, tzn. 
dyskryminowanych, torturowanych, zabijanych, z powodu tego, 
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że wierzą w Jezusa Chrystusa. Obliczono, że co pięć minut na 
świecie ginie za wiarę wyznawca Chrystusa.

Katolicy, którzy szerzą pokój, i tylko pokój, miłość, przeba-
czenie, pojednanie, szacunek dla każdego człowieka są religią 
najbardziej prześladowaną. W imię czego? W imię czego? 
Chyba odpowiedział już u schyłku II wieku nieznany autor „Li-
stu do Diogneta”, zauważając: „Świat nienawidzi chrześcijan, 
chociaż go w niczym nie skrzywdzili, [nienawidzi] ponieważ 
są przeciwni jego rozkoszom”. To spostrzeżenie odzwierciedla 
słowa Pana Jezusa: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że 
Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat 
by was kochał jako swoją własność […] Jeżeli Mnie prześla-
dowali, to i was będą prześladować” (J 15, 18-20). Na innym 
miejscu Pan Jezus powiedział: „Każdy bowiem, kto dopuszcza 
się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, 
aby nie potępiono jego uczynków” (J 3, 20)

Błagajmy w tym sanktuarium Matkę Bożą „Uzdrowienie 
chorych”, by wstawiała się u Tronu Bożego o uzdrowienie 
moralne dzisiejszego świata.

4. Nasze choroby duchowe

Byłoby jakimś nieporozumieniem, wręcz obłudą, gdyby-
śmy modląc się o uzdrowienie duchowe świata, nie pomyśleli 
na pierwszym miejscu o duchowych chorobach naszych serc. 
Te potworne nieprawości dokonujące się w świecie nie są bo-
wiem niczym innym, jak skumulowaniem chorób duchowych 
poszczególnych ludzi.

Umiejmy rozpoznać te choroby w nas samych: pychę (do 
której się nikt nie przyznaje, a ona jest potwornym źródłem zła) 
i zaprzyjaźniony z nią egoizm, zazdrość, nienawiść, chciwość, 
zawiść, nieopanowana żądza ciała, nieopanowana żądza władzy, 
rozpusta, gniew, zapalczywość, bluźnierstwa, obmawianie, itd.

Módlmy się przed tym cudownym obrazem Matki Bożej 
o Jej wstawiennictwo za nami, by Dobry Bóg pomógł nam ule-
czyć się z tych moralno-duchowych dolegliwości; by przemie-
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niał w naszych sercach zło w dobro, jak przemienił w Lourdes 
wspomnianego na początku Giovanniego Battistę Tomassiego 
z potencjalnego spektakularnego samobójcy w dobroczyńcę 
wielkiej rzeczy ludzi cierpiących; jak przemienił Szawła prze-
śladowcę, w Pawła Apostoła.

5. W świetle objawień Fatimskich

Dzisiaj, jak już wspomniano, obchodzimy stuletnią rocznicę 
objawień fatimskich. Ojciec Święty udał się tam, by uczcić 
ten jubileusz i będzie tam kanonizował młodych pastuszków 
Franciszka i Hiacyntę Marto, którzy wraz z kuzynką Łucją dos 
Santos, byli świadkami tych objawień. Właśnie w świetle tych 
objawień nabiera szczególnej wymowy to, co powiedziałem. 
Objawienia fatimskie bowiem są jakimś bardzo silnym woła-
niem Matki Bożej o pokutę, nawrócenie, wiarę, modlitwę, by 
przemieniać rzeczywistość współczesnego świata, dręczonego 
chorobą potwornego zła, okrutnymi wojnami, prześladowa-
niem, itd.

Św. Jan Paweł II, niecały miesiąc po zamachu na jego ży-
cie 13 maja 1983 roku, przypisując swe ocalenie Matce Bożej 
Fatimskiej, ułożył akt oddania się tejże Matce, którego nie 
mógł publicznie sam odczytać, bo był chory, lecz odczytano 
go w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, 7 czerwca 
tamtego roku, w którym znajdujemy między innymi, następu-
jące słowa: „O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich 
cierpienia i nadzieje, Ty po matczynemu odczuwasz wszystkie 
walki między dobrem i złem, między światłem i ciemnościami, 
które wstrząsają światem, usłysz nasze wołanie […] Weź pod 
swoją matczyną opiekę całą rodzinę ludzką, którą Tobie Matko 
powierzamy. Niech przybliży się dla wszystkich czas pokoju 
i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei”. Czyż nie 
jest to wołaniem do Matki Bożej o uzdrowienie świata z po-
twornych chorób moralnych?

Włączmy się w tę modlitwę! Uzdrowienie chorych módl się 
za nami i za całym światem!
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Zakończenie

Niech to sanktuarium będzie miejscem, w którym z coraz 
większą wiarą i ufnością będziemy się modlić o zdrowie, o ulgę 
w cierpieniu, o siłę do znoszenia bólu, ale niech będzie przede 
wszystkim ośrodkiem silnego wołania nas wszystkich, by za 
przyczyną tej wspaniałej Matki i równocześnie przy naszym 
współdziałaniu, Bóg uleczył świat z potwornych chorób ducho-
wych, które go dręczą, a także z chorób i słabości moralnych, 
które nękają nasze serca.

Pięknym jest pomysł uroczystego ukoronowania Tej 
wspaniałej Matki Boga i naszej Matki, z zaangażowaniem 
w to samego Ojca Świętego, który mnie tutaj przysłał, abym 
przewodniczył tym uroczystościom i w jego imieniu dokonał 
koronacji. W ten sposób ta dzisiejsza uroczystość nabiera nie-
jako wymiaru ogólnokościelnego.

Niech ten fakt przyczyni się do tego, by to sanktuarium 
wybrzmiewało coraz potężniej naszą modlitwą i miłością, dla 
dobra nas samych i dla dobra całego świata.
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Z serii Siejba słowa dotychczas ukazały się:
1. Siejba słowa, t. I: Na drodze do kapłaństwa. Homilie i rozważania dla 

alumnów, Wrocław 1996, ss. 392 (nakład wyczerpany).
2. Siejba słowa, t. II: Na żniwie Pańskim. Homilie i rozważania do kapła-

nów i sióstr zakonnych, Wrocław 1997, ss. 336 (nakład wyczerpany).
3. Siejba słowa, t. III: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania 

na rok A, Wrocław 1998, ss. 272.
4. Siejba słowa, t. IV: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania 

na rok B, Wrocław 1999, ss. 304.
5. Siejba słowa, t. V: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania 

na rok C, Wrocław 2000, ss. 304.
6. Siejba słowa, t. VI: W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania 

maryjne, Wrocław 2001, ss. 358.
7. Siejba słowa, t. VII: Ku integralnej prawdzie. Homilie do środowiska 

akademickiego, Wrocław 2002, ss. 346.
8. Siejba słowa, t. VIII: Jezu, ufam Tobie. Homilie o miłosierdziu Bożym, 

Wrocław 2003, ss. 396.
9. Siejba słowa, t. IX: Świadkowie Chrystusa. Homilie o świętych Pań-

skich, Wrocław 2004, ss. 362.
10. Siejba słowa, t. X: Słowo Boże na każdy czas. Homilie okolicznościo-

we, Wrocław 2005, ss. 534.
11. Siejba słowa, t. XI: Biskupi start i rektorski finisz. Homilie i rozważa-

nia z pierwszych miesięcy posługi biskupiej, Świdnica 2006, ss. 328.
12. Siejba słowa, t. XII: Naśladować Chrystusa. Homilie i rozważania 

z posługi pasterskiej od września do grudnia 2004 roku, Świdnica 
2006, ss. 368.

13. Siejba słowa, t. XIII: Głosić Ewangelię nadziei, cz. I: Homilie z pierw-
szej połowy roku 2005, Świdnica 2007, ss. 424.

14. Siejba słowa, t. XIV: Głosić Ewangelię nadziei, cz. II: Homilie i roz-
ważania z drugiej połowy roku 2005, Świdnica 2007, ss. 328.

15. Siejba słowa, t. XV: Przywracajmy nadzieję ubogim, cz. I: Homilie 
i rozważania z pierwszej połowy roku 2006, Świdnica 2008, ss. 404.

16. Siejba słowa, t. XVI: Przywracajmy nadzieję ubogim, cz. II: Homilie 
i rozważania z drugiej połowy roku 2006, Świdnica 2008,  ss. 448.

17. Siejba słowa, t. XVII: Przypatrzmy się powołaniu naszemu, cz. I: 
Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2007, Świdnica 2009, 
ss. 472.
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18. Siejba słowa, t. XVIII: Przypatrzmy się powołaniu naszemu, cz. II: 
Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2007, Świdnica 2009, 
ss. 424.

19. Siejba słowa, t. XIX: Bądźmy uczniami Chrystusa, cz. I: Homilie 
i rozważania z pierwszej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 360.

20. Siejba słowa, t. XX: Bądźmy uczniami Chrystusa, cz. II: Homilie 
i rozważania z drugiej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 504.

21. Siejba słowa, t. XXI: Otoczmy troską życie, cz. I: Homilie i rozważania 
z pierwszej połowy roku 2009, Świdnica 2011, ss. 480.

22. Siejba słowa, t. XXII: Otoczmy troską życie, cz. II: Homilie i rozwa-
żania z drugiej połowy roku 2009, Świdnica 2011, ss. 352.

23. Siejba słowa, t. XXIII: Bądźmy świadkami Miłości, cz. I: Homilie 
i rozważania z pierwszej połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss. 526.

24. Siejba słowa, t. XXIV: Bądźmy świadkami Miłości, cz. II: Homilie 
i rozważania z drugiej połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss. 486.

25. Siejba słowa, t. XXV: W komunii z Bogiem, cz. I: Homilie i rozważania 
z pierwszych czterech miesięcy roku 2011, Świdnica 2013, ss. 312.

26. Siejba słowa, t. XXVI: W komunii z Bogiem, cz. II: Homilie i rozwa-
żania z maja i czerwca roku 2011, Świdnica 2013, ss. 384.

27. Siejba słowa, t. XXVII: W komunii z Bogiem, cz. III: Homilie i rozwa-
żania z lipca, sierpnia i września roku 2011, Świdnica 2013, ss. 344.

28. Siejba słowa, t. XXVIII: W komunii z Bogiem, cz. IV: Homilie i roz-
ważania z października, listopada i grudnia roku 2011, Świdnica 
2013, ss. 338.

29. Siejba słowa, t. XXIX: Kościół naszym domem, cz. I: Homilie i rozwa-
żania z pierwszych czterech miesięcy roku 2012, Świdnica 2014, ss. 374.

30. Siejba słowa, t. XXX: Kościół naszym domem, cz. II: Homilie i roz-
ważania z maja i czerwca roku 2012, Świdnica 2014, ss. 388.

31. Siejba słowa, t. XXXI: Kościół naszym domem, cz. III: Homilie i roz-
ważania z lipca, sierpnia i września roku 2012, Świdnica 2014, ss. 360.

32. Siejba słowa, t. XXXII: Kościół naszym domem, cz. IV:  Homilie 
i rozważania z października, listopada i grudnia roku 2012, Świdnica 
2014, ss. 312.

33. Siejba słowa, t. XXXIII: Być solą ziemi, cz. I:  Homilie i rozważania 
z pierwszego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 304.

34. Siejba słowa, t. XXXIV: Być solą ziemi, cz. II:  Homilie i rozważania 
z drugiego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 440.
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35. Siejba słowa, t. XXXV: Być solą ziemi, cz. III:  Homilie i rozważania 
z trzeciego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 344.

36. Siejba słowa, t. XXXVI: Być solą ziemi, cz. IV:  Homilie i rozważania 
z czwartego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 366.

37. Siejba słowa, t. XXXVII: Wierzę w Syna Bożego, cz. I:  Homilie 
i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2014, Świdnica 
2016, ss. 354.

38. Siejba słowa, t. XXXVIII: Wierzę w Syna Bożego, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2014, Świdnica 2016, ss. 368.

39. Siejba słowa, t. XXXIX: Wierzę w Syna Bożego, cz. III:  Homilie 
i rozważania z trzeciego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 394.

40. Siejba słowa, t. XL: Wierzę w Syna Bożego, cz. IV:  Homilie i roz-
ważania z czwartego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 370.

41. Siejba słowa, t. XLI: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. I: 
 Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2015, 
Świdnica 2017, ss. 504.

42. Siejba słowa, t. XLII: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. II: 
 Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2015, Świdnica 2017, ss. 426.

43. Siejba słowa, t. XLIII: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. III: 
 Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2015, Świdnica 2017, 
ss. 334.

44. Siejba słowa, t. XLIV: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. IV: 
 Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2015, Świdnica 
2017, ss. 440.

45. Siejba słowa, t. XLV: Nowe życie w Chrystusie, cz. I:  Homilie i roz-
ważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2016, Świdnica 2018, 
ss. 440.

46. Siejba słowa, t. XLVI: Nowe życie w Chrystusie, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2016, Świdnica 2018, ss. 376.

47. Siejba słowa, t. XLVII: Nowe życie w Chrystusie, cz. III:  Homilie 
i rozważania z trzeciego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

48. Siejba słowa, t. XLVIII: Nowe życie w Chrystusie, cz. IV:  Homilie 
i rozważania z czwartego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

49. Siejba słowa, t. XLIX: Idźcie i głoście, cz. I:  Homilie i rozważania 
z pierwszego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 320.

50. Siejba słowa, t. L: Idźcie i głoście, cz. II:  Homilie i rozważania z dru-
giego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 512.




