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Słowo wstępne

W czasie panującej pandemii choroby COVID-19, w pierw-
szej połowie roku 2021, ukazuje się kolejny, 57 tom „Siejby 
słowa”. Są w nim zamieszczone homilie biskupa świdnickiego, 
wygłoszone w pierwszych czterech miesiącach 2019 roku. 
W „Słowie wstępnym” – wedle praktyki stosowanej w poprzed-
nich tomach – wskażmy na ważniejsze wydarzenia jakie miały 
miejsce w tymże wymienionym roku, jako że niektóre z nich 
pozostawiły ślad w głoszonych homiliach.

Rok 2019 był kolejnym rokiem dyskusji i awantur, głównie 
w świecie polityki i szerzących się ideologii. Na arenie świata 
widoczni byli wielcy gracze potęg światowych: Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, Chin, Rosji, także Korei, Japonii, a w Euro-
pie – Unii Europejskiej. Wspominany rok był kolejnym rokiem, 
w którym Chiny systematycznie rozbudowywały sieć swoich 
imperialnych wpływów za pomocą inwestycji w przemysł 
nowych technologii w krajach rozwiniętego Zachodu. Admini-
stracja Stanów Zjednoczonych próbowała te wpływy ograniczać 
przez wojnę celną. W polityce światowej osłabiły się nieco rela-
cje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, m.in. na 
tle budowy gazociągu Nord Stream 2. Zacieśniła się natomiast 
więź między Stanami Zjednoczonymi a Polską, czego symbo-
lem stało się m.in. zniesienie dla Polaków wiz. Wielka Brytania 
przybliżała się do brexitu z Unii Europejskiej. W wiosennych 
wyborach odnowił się nieco skład Parlamentu Europejskiego, 
jednakże nadal nasi europosłowie z partii lewicowych utrudniali 
partii rządzącej kontynuowanie dobrej zmiany w naszym kraju, 
w którym jesienią odbyły się wybory parlamentarne, które po 
raz drugi wygrała Zjednoczona Prawica.

Wiele też doniosłych wydarzeń widocznych było w życiu 
Kościoła. Wielką aktywność przejawiał Ojciec św. Franci-
szek. W roku 2019 odbył siedem podróży apostolskich poza 
 Włochy: pierwszą – w dniach od 23 do 27 stycznia – do Pa-
namy na Światowe Dni Młodzieży; drugą – w dniach od 3 do 
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5 lutego – do Zjednoczonych Emiratów Arabskich; trzecią – 
w dniach od 30 do 31 marca – do Maroka; czwartą – w dniach 
od 5 do 7 maja – do Bułgarii i Macedonii; piątą – w dniach od 
31 maja do 2 czerwca – do Rumunii; szóstą – w dniach od 4 do 
10 października – do Afryki (kraje: Mozambik, Madagaskar 
i Republika Mauritius) oraz siódmą pielgrzymkę – w dniach 
od 19 do 26 listopada – do Tajlandii i Japonii. Pielgrzymki te 
były transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam i, 
jak łatwo zauważyć, obejmowały kraje niekatolickie. Ponadto 
papież Franciszek wydał kilka dokumentów apostolskich, kie-
rował do nas słowa w czasie środowych audiencji generalnych 
i niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” – również transmitowa-
nych przez Telewizję Trwam i Radio Maryja. W październiku, 
w Watykanie papież Franciszek przewodniczył Synodowi 
Biskupów dla Amazonii.

Patrząc na nasz kraj, trzeba przypomnieć, że w 2019 roku 
Kościół katolicki w Polsce prowadził duszpasterstwo pod ha-
słem „W mocy Bożego Ducha”. Był to drugi rok duszpasterski 
poświęcony sakramentowi bierzmowania. Wraz z I Niedzielą 
Adwentu został podjęty nowy, trzyletni program duszpasterski, 
pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Hasłem pierwszego roku 
tego programu były słowa: „Wielka tajemnica wiary”. W skali 
krajowej, we wspominanym roku, zmniejszyła się ilość zgło-
szonych kandydatów do kapłaństwa.

Rok 2019 był ważnym rokiem dla diecezji świdnickiej, 
z racji świętowania piętnastolecia jej istnienia. Obchód tego 
jubileuszu rozpoczęliśmy w sobotę 23 marca, a zakończyliśmy 
również w sobotę, 19 października 2019 roku. Uroczystości 
otwarcia i zakończenia jubileuszu przewodniczył ks. arcybiskup 
Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. W trak-
cie jubileuszowego roku gościliśmy w diecezji Konferencję 
Episkopatu Polski na jej 383 zebraniu plenarnym. To zebranie 
plenarne KEP odbyło się w dniach 13 i 14 czerwca w Świdnicy 
i Wałbrzychu. Księża biskupi sprawowali uroczystą Eucharystię 
w świdnickiej katedrze we czwartek, 13 czerwca o godz. 18,00 
pod przewodnictwem i z homilią ks. arcybiskupa Stanisława 
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Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski. Druga uroczysta celebracja 
Eucharystii z udziałem biskupów, przybyłych na Zebranie 
Plenarne KEP, miała miejsce w sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego w Wałbrzychu, w piątek, 14 czerwca o godz. 
7,30. Mszy św. przewodniczył ks. arcybiskup Wojciech Polak, 
metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Ponadto w ramach 
obchodów jubileuszowych gościliśmy ks. kard. Stanisława 
Dziwisza, który 6 kwietnia przewodniczył Mszy św. na stadionie 
„Górnika Wałbrzych” i wygłosił homilię – oraz ks. arcybiskupa 
Józefa Michalika, byłego metropolitę przemyskiego, przewod-
niczącego KEP w latach 2004-2014, który 8 maja przewodni-
czył odpustowi diecezjalnemu ku czci św. Stanisława biskupa 
i męczennika w katedrze świdnickiej.

Niniejszy 57 tom „Siejby słowa” dedykuję Społeczności 
Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. Jest to już druga tego rodzaju dedykacja. Poprzednią 
uczyniłem w roku 2018, kiedy to KUL obchodził setną rocznicę 
swego powstania. Był to 46 tom „Siejby słowa” z datą dedy-
kacji 20 maja 2018 roku. Motywem ponownej dedykacji jest 
to, iż w obecnym 2021 roku mija 45 rocznica uzyskania przeze 
mnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktoratu nauk 
humanistycznych w zakresie filozofii (obrona pracy odbyła się 
22 czerwca 1976 roku) oraz 30 rocznica uzyskania stopnia dok-
tora habilitowanego nauk humanistycznych (kolokwium habili-
tacyjne odbyło się 13 czerwca 1991 roku). Niniejszą dedykacją 
chcę przedłużyć spłacanie długu wdzięczności wobec mojej 
„Alma Mater Lublinensis” za to wszystko, co od niej otrzyma-
łem. Niniejszą dedykację składam na ręce Jego Magnificencji 
Księdza Profesora dr hab. Mirosława Kalinowskiego, rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Życzę 
Magnificencji, Wysokiemu Senatowi, wszystkim pracownikom 
naukowym, technicznym i administracyjnym oraz młodzieży 
akademickiej obfitości Bożych łask. Niech prawda zawarta 
w mądrości teologicznej, której od ponad 100 lat służy KUL, 
przeobraża pracowników naukowych, młodzież akademicką 
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i absolwentów tej uczelni w lepszych ludzi, niech przyczynia 
się do pomnażania chwały Bożej i do pomyślności Kościoła 
i naszej Ojczyzny.

Zamykając „Słowo wstępne” wyrażam słowa wdzięczności 
dla osób, które przyczyniły się do wydania tego tomu „Siejby 
słowa”. Dziękuję ks. dr. Grzegorzowi Umińskiemu, mojemu 
sekretarzowi za towarzyszenie mi w liturgii, podczas której 
były wygłaszane homilie. Dziękuję za nagrywanie wielu ho-
milii i przekazanie ich do przepisania. Podziękowanie adresuję 
do redaktorów i korektorów. Spośród nich pragnę wyróżnić 
ks. dr. Krzysztofa Ora, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego 
Świdnickiej Kurii Biskupiej, za pierwszą „obróbkę” zwłasz-
cza homilii nagrywanych. Dziękuję także panu Stanisławowi 
Mrozowi za dokonanie składu komputerowego, zaś panu 
prof. dr. hab. Andrzejowi Batorowi za wykonanie kolejnej 
okładki. Słowa podzięki składam również dyrekcji Usług Po-
ligraficznych w Nowej Rudzie, za wydruk i oprawę książki. 
Na koniec dziękuję słuchaczom tych rozważań i zapewniam 
o pamięci o nich w codziennej modlitwie. Niech Bóg będzie 
we wszystkim wielbiony i niech wszyscy wierzący cieszą się 
Jego obfitym błogosławieństwem.

+ Ignacy Dec
Świdnica, 25 marca 2021 r.,  
w 17 rocznicę zaistnienia diecezji świdnickiej



Homilie styczniowe
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W imię Jezusa i Maryi w Nowy Rok
Świdnica, 1 stycznia 2019 r.

Msza św. dla sióstr zakonnych w uroczystość Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki
Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

1. Niepokój i nadzieja

Wyruszamy w nowy rok życia, w nowy rok kalendarzo-
wy. Wyruszamy w tę drogę z niepokojem, ale i z nadzieją. 
Z niepokojem, gdyż nad światem ciągle zbierają się ciemne 
chmury. W wielu miejscach ujawnia się złość ludzka, egoizm, 
pycha i chciwość. Słychać tu i ówdzie pogróżki, straszenie, 
odgrażanie się. Z drugiej jednak strony spoglądamy w niebo, 
spoglądamy ku naszym świątyniom, gdzie spotykamy się z Bo-
giem, gdzie przypominamy sobie, ze to On właśnie jest Panem 
nieba i ziemi, jest także Panem naszej ludzkiej historii. Mamy 
zatem nadzieję, że Bóg nas przeprowadzi przez ten rok drogami 
Jego opatrzności. Zatem, na progu nowego roku stajemy przed 
Tym, który jest głównym gospodarzem świata, do którego ten 
świat należy. Spoglądamy ku Temu, który jest Panem historii 
i wieczności. To On jest nad nami i wśród nas. To On nam 
przysłał na ziemię swojego Syna, abyśmy w Nim znajdowali 
pomoc w każdym czasie. Jezus powiedział do nas: „Przyjdźcie 
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie 
dla dusz waszych” (Mt 11, 28-29).

2. Bóg udziela nam swego błogosławieństwa

Drogie siostry, w dzisiejszej liturgii słowa jest mowa 
o błogosławieństwie. Kiedyś Bóg przez Mojżesza przekazał 
Aaronowi nakaz, by błogosławił powierzony sobie lud. Mamy 
nawet zapisaną formułę tego błogosławieństwa: „Niech cię Pan 
błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
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tobą, niech cię obdarzy łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze 
swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26). Warunkiem 
otrzymania Bożego błogosławieństwa jest zwrócenie się do 
Stwórcy, przywołanie imienia Tego, który wszystko może. 
Dobra, które Bóg oferuje, to przede wszystkim dobra duchowe: 
Boża opieka, łaska, miłość, pokój. Są ważniejsze niż bogactwo, 
władza, panowanie, majętność, a nawet doczesne zdrowie. To te 
dobra duchowe głównie decydują o naszym ludzkim szczęściu.

Największym Bożym błogosławieństwem, darem wobec nas 
ludzi, jest Syn Boży narodzony na ziemi jako człowiek. „Gdy 
nadeszła pełnia czasu – pisał do Galatów św. Paweł – zesłał 
Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Pra-
wem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo”(Ga 4,4-5). Znakiem Bożego 
synostwa jest wolność, w duchu której możemy zwracać się 
do Boga bezpośrednio: „Ojcze”. Zauważmy, że wspaniałymi 
odbiorcami Bożego błogosławieństwa byli pasterze, którzy 
wracali z Betlejem, „wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, 
co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2,20).

3. Pod płaszczem Maryi Świętej Bożej Rodzicielki

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa: „Gdy nadszedł 
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Je-
zus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki” 
(Łk 2,21). Drogie siostry, możemy powiedzieć, że wyruszamy 
w noworoczną drogę w imię Jezusa i Maryi. Idąc za Jezusem 
i Maryją, naśladujmy betlejemskich pasterzy i w ich stylu 
dziękujmy Bogu i wysławiajmy Jego święte imię. Dziękczy-
nienie, wielbienie i wysławianie jest najlepszą formą prośby, 
jest najlepszym warunkiem otrzymywania Bożego błogosła-
wieństwa. Zapamiętajmy: Boże błogosławieństwo jest owocem 
wielbienia Pana Boga. Umiejmy się cieszyć Panem Bogiem 
i Mu dziękować.

W takim myślowym kontekście wypowiadam słowa życzeń 
od tego ołtarza. Życzmy sobie, abyśmy w tym Nowym Roku 
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pogłębiali przyjaźni z Bogiem i abyśmy na co dzień doświad-
czali opieki Matki Bożej. Do Niej skierujmy – na zakończenie 
– naszą modlitwę: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta 
Boża Rodzicielko…”.

Bóg miłosierny niech nam błogosławi
Świdnica, 1 stycznia 2019 r.

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

Wstęp

Umiłowani bracia i siostry, uczestniczymy po raz pierwszy 
we Mszy św. w Roku Pańskim 2019. Wczoraj w naszych świą-
tyniach i domach dziękowaliśmy Bogu za przeżyty rok 2018. 
Dzisiaj wypraszamy Bożą łaskawość na rozpoczęty nowy rok 
2019. Przed nami zakryty czas, 365 dni nowego roku. Jeste-
śmy szczęśliwi, że liturgia noworoczna skupia naszą uwagę na 
narodzonym Dzieciątku, któremu ósmego dnia po narodzeniu 
nadano imię Jezus. Ukazuje nam także Maryję jako Bożą Ro-
dzicielkę i zachęca nas, abyśmy wypraszali na nowy rok Boże 
błogosławieństwo.

1. Niepokoje, które składamy w Boże dłonie

Drodzy bracia i siostry, każdy nowy rok kalendarzowy 
zaczynamy z pewnym niepokojem. Często z nowym rokiem 
wchodzą jakieś nowe przepisy prawne, nie zawsze dla nas ko-
rzystne. Martwimy się, czy nie zabraknie nam funduszy na leki, 
na opłacanie różnych rachunków. Niepokoi nas także sytuacja 
międzynarodowa, jak również tarcia wśród elit naszego życia 
społeczno-politycznego: owe przepychanki, kłótnie, przekręty, 
matactwa, zakrywanie prawdy, pogróżki i straszenie. Z pewno-
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ścią są to powody do niepokoju. W takiej sytuacji chcemy to 
wszystko, te niepokoje i także nasze nadzieje złożyć w Boże 
dłonie. Przecież wiemy, że to Bóg kieruje światem, Bóg, który 
nam przysłał na ziemię swojego Syna, który stał się dla nas 
i dla naszego zbawienia człowiekiem. Ten Syn żyje i działa 
dzisiaj w Kościele i umacnia nas swoim Duchem, abyśmy byli 
duchowo i fizycznie silniejsi i sprawniejsi do życia wedle zasad 
Ewangelii. Dlatego też na progu nowego roku stajemy przed 
Tym, który jest Synem Bożym, naszym Zbawicielem i naszym 
Bratem w człowieczeństwie. On kiedyś powiedział do nas: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 28-29).

Ojciec Święty Franciszek, na dzisiejszy 52 Światowy Dzień 
Pokoju, każe nam zawierzyć się Chrystusowi i iść za Nim 
w czas nowego roku.

2. Wypraszamy dar Bożego błogosławieństwa

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej, noworocznej liturgii 
słowa, jest także mowa o błogosławieństwie. Bóg przez Mojże-
sza przekazał Aaronowi polecenie, by błogosławił powierzony 
sobie lud. Podaje nawet jego formułę: „Niech cię Pan błogosławi 
i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 
cię obdarzy łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech 
cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26). Warunkiem otrzymania 
Bożego błogosławieństwa jest zwrócenie się do Stwórcy, 
przywołanie imienia Tego, który wszystko może. Dobra, które 
Bóg oferuje to przede wszystkim dobra duchowe: Boża opieka, 
łaska, miłość, pokój. Są one ważniejsze niż bogactwo, władza, 
panowanie, majętność, a nawet doczesne zdrowie. To te dobra 
duchowe głównie decydują o naszym ludzkim szczęściu.

Największym Bożym błogosławieństwem, darem wobec nas 
ludzi, jest Syn Boży narodzony na ziemi jako człowiek. „Gdy 
nadeszła pełnia czasu – pisze do Galatów św. Paweł – zesłał 
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Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Pra-
wem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo”(Ga 4,4-5). Znakiem Bożego 
synostwa jest wolność, w duchu której możemy zwracać się 
do Boga bezpośrednio: „Ojcze”. Zauważmy, że wspaniałymi 
odbiorcami Bożego błogosławieństwa byli pasterze, którzy 
wracali z Betlejem, „wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, 
co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2,20).

3. Przed Panem Bogiem składamy sobie życzenia

Moi drodzy, zwróćmy uwagę, że pasterze na pierwszym 
miejscu nie prosili Boga, ale Boga wielbili i wysławiali za 
wszystko, co widzieli i słyszeli. Jest to bardzo ważna wskazów-
ka dla nas, abyśmy w naszej pobożności, w naszej więzi z Pa-
nem Bogiem, nie byli tylko petentami, tymi, którzy ciągle o coś 
proszą, ale abyśmy potrafili także Bogu dziękować, wielbić Go 
i wysławiać. Dziękczynienie, wielbienie i wysławianie Pana 
Boga jest najlepszą formą prośby, jest najlepszym warunkiem 
otrzymywania Bożego błogosławieństwa. Zapamiętajmy: Boże 
błogosławieństwo jest owocem wielbienia Pana Boga. Na wzór 
Maryi, umiejmy się zawsze cieszyć Panem Bogiem.

W takim myślowym kontekście wypowiadam słowa życzeń 
od tego ołtarza katedralnego. Ślę stąd życzenia najpierw dla 
Ojca Świętego Franciszka, by w mocy Ducha Świętego umac-
niał nas w wierze, by owocnie kierował łodzią Kościoła. Ślę 
życzenia do wszystkich pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie, 
do wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego, do 
wszystkich alumnów, do wszystkich katechetów i świeckich 
liderów ewangelizacji i posługi charytatywnej. Słowa nowo-
rocznych życzeń ślę do wszystkich naszych Rodaków, w kraju 
i za granicą, by w nowym roku cieszyli się dostatkiem dóbr 
duchowych i materialnych, by nie musieli za chlebem wy-
jeżdżać do obcych krajów. Ślę stąd słowo życzeń do naszych 
diecezjan: do wszystkich księży proboszczów, wikariuszy, 
księży emerytów, do naszych kleryków, sióstr zakonnych. 
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Ślę słowa życzeń do wszystkich rodzin, by panowała w nich 
jedność, zgoda i wzajemna miłość. Ślę życzenia dla chorych 
przebywających w szpitalach, w domach opieki społecznej 
oraz domach prywatnych. Serdeczne życzenia adresuję do 
osób niepełnosprawnych. Wszystkim życzę dużo cierpliwości 
i serdecznej opieki ze strony najbliższych osób. Pozdrawiam 
w Nowy Rok dziatwę i młodzież naszej diecezji i życzę, by 
dali się kierować dobrym wychowawcom, by chcieli budować 
swoje życie na mocnym fundamencie, jakim jest Chrystus i Jego 
Ewangelia. Życzę wszystkim pogłębiania przyjaźni z Bogiem 
i doświadczania na co dzień opieki Matki Bożej.

Zakończenie

Te wszystkie życzenia konkretyzuję słowami dzisiejszej 
natchnionej liturgii: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech 
Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy łaską. 
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy po-
kojem” (Lb 6,24-26); „Bóg miłosierny niech nam błogosławi” 
(por. Ps 67(66), 2a).

Jako świadkowie Boga na ziemi
Świdnica, 2 stycznia 2019 r.

Msza św. z racji kolędy w Świdnickiej Kurii Biskupiej 
Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

1. Jezus świadkiem Ojca Niebieskiego

Prolog św. Jana, który był ostatnio czytany na zakończenie 
roku kalendarzowego, 31 grudnia, kończył się następującymi 
słowami: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J 1,18). Św. Jan 
wyraźnie tu stwierdza, że Jezus Chrystus, który przyszedł na 
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świat, przyniósł nam prawdę o Ojcu, stał się świadkiem Ojca. 
Zresztą, często o tym mówił, że składa świadectwo o Ojcu Nie-
bieskim i mówi ludziom, kim Bóg naprawdę jest. Gdy czytamy 
Ewangelię i wgłębiamy się w przesłanie, w naukę Pana Jezusa, 
to możemy zauważyć, że cała ta nauka, którą Jezus wygłosił 
i którą zostawili Kościołowi ewangeliści, krąży wokół tego, że 
Jezus przybliża nam Ojca. Gdyby nie było Chrystusa na ziemi, 
gdyby nie przyszedł Mesjasz, nie wiedzielibyśmy dotąd kim 
Bóg jest. Na pewno nie wiedzielibyśmy o tym, że Bóg jest 
w trzech Osobach, że jest Bóg – Ojciec, że jest Bóg – Syn i że 
jest Bóg – Duch Święty. Tę prawdę przyniósł Jezus Chrystus na 
ziemię i On nam odsłonił oblicze Ojca. Tyle razy mówił o tym 
Ojcu, który jest dobry dla wszystkich, który sprawia, „że słoń-
ce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz 
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45b). I przede 
wszystkim w przypowieści o synu marnotrawnym odsłonił 
nam oblicze Ojca Miłosiernego. A więc rzeczywiście ziemia 
usłyszała o Bogu Ojcu z ust Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus 
przyniósł nam taką pełną prawdę o Bogu Trójjedynym i dlatego 
może być nazwany świadkiem Ojca. Zresztą sam o tym mówił, 
że świadczy o tym, co widział u Ojca.

2. Jan Chrzciciel świadkiem Mesjasza

W innym wymiarze świadkiem Jezusa Chrystusa był Jan 
Chrzciciel. Dzisiaj Ewangelia zaczyna się słowami: „Takie 
jest świadectwo Jana” (J 1,19a). O kim? O Chrystusie! Jan 
daje świadectwo o Chrystusie i było to piękne świadectwo. Jan 
miał wielkie uznanie u ludzi, przynajmniej w pewnym etapie 
życia. Gdyby powiedział, że jest Mesjaszem, tak jak niektórzy 
podejrzewali, to może by zrobił karierę, bo wszyscy uważali go 
za Mesjasza, za nowego Eliasza, ale Jan wiedział kim jest. Znał, 
jak to mówimy popularnie, swoje miejsce w szeregu. Wiedział, 
że jest powołany, aby pokazać tego, który jest wielki, któremu 
on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów i który będzie 
chrzcił Duchem Świętym, bo Jan chrzcił tylko wodą. I tutaj nas 
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zadziwia ta pokora Janowa wobec Chrystusa, pokora wobec 
prawdy. I rzeczywiście, to Janowe świadectwo o Jezusie jest 
szczególne doniosłe i ważne, jest wzorcowe dla nas. Wiemy, 
że był taki moment, kiedy Jan powiedział, wskazując na nad-
chodzącego Mesjasza: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata” (J 1,29b). Słowa te są tak ważne, że zostały zatrzymane 
przez liturgię i powtarzamy je w każdej Eucharystii. A więc Jan 
Chrzciciel, to szczególny świadek Mesjasza Pańskiego.

3. My jako wezwani do świadczenia o Chrystusie

Przechodzimy do naszego świadectwa. Pan Jezus, gdy od-
chodził do nieba, to wielokrotnie mówił o tym, że będziemy 
Jego świadkami: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8b). 
To powiedział do apostołów, ale dotyczy to wszystkich nas, 
wszystkich pokoleń uczniów Pańskich – „Będziecie moimi 
świadkami”. Dzisiaj każdy papież nam przypomina, że nie 
jest ważne jakimi jesteśmy nauczycielami, ale ważniejsze 
jest to, jakimi jesteśmy świadkami, bo nauczyciel może się 
wyuczyć i powiedzieć, co trzeba, ale może to być dla niego 
tylko coś zewnętrznego, a świadek to jest ten, który przeżywa, 
który całym sobą świadczy o tym, o czym mówi, o czym chce 
zaświadczyć.

Wiemy, że nasze świadectwo składamy w konkretnych 
warunkach naszego życia. Patrzymy na to piękne świadectwo 
dzisiejszych patronów – św. Bazylego Wielkiego i św. Grzego-
rza z Nazjanzu. Co u nich jest takie bardzo charakterystyczne, 
czego nam czasem brakuje, z czym mamy kłopot? Obaj byli 
wielcy, byli uczonymi, ale żaden drugiemu nie zazdrościł i suk-
cesy przyjaciela były sukcesami tego, kto był przyjacielem. 
W mowie żałobnej nad grobem przyjaciela – św. Bazylego, 
św. Grzegorz z Nazjanzu powiedział: „jego sukces był dla 
mnie wielką radością”. A nam czasem tak trudno przychodzi 
cieszyć się z osiągnięć drugich ludzi. Często pojawia się za-
zdrość i tutaj też jest potrzebne takie piękne świadectwo z naszej 
strony, byśmy umieli cieszyć się tym dobrem, które się tworzy. 
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Obojętnie z jakich źródeł to dobro wypływa, żebyśmy umieli 
się tym cieszyć.

Drodzy bracia i siostry! Czujmy się świadkami Jezusa Chry-
stusa, naszego Zbawiciela, na drodze naszego życia, dzisiaj 
mówimy, na drodze nowego roku 2019. Byśmy się do Jezusa 
przyznawali, byli Jego ambasadorami i świadkami tutaj na 
ziemi, w tych wszystkich sytuacjach, w których się znajdziemy, 
żebyśmy na wzór św. Jana Chrzciciela to świadectwo o Nim 
składali.

Jezus przyszedł na świat dla wszystkich 
narodów

Świdnica, 6 stycznia 2019 r.
Msza św. dla sióstr zakonnych w uroczystość Objawienia Pańskiego 

Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

1. Jezus narodzony objawia się ludziom

Drogie siostry, dzisiejsza uroczystość nosi nazwę „Uro-
czystość Objawienia Pańskiego”. Nazwa ta wskazuje na obja-
wianie się Jezusa różnym ludziom. Najpierw Jezus objawił się 
pasterzom. Oni jako pierwsi przybyli do Niego z pokłonem. 
Potem szli i opowiadali innym, co widzieli i co słyszeli. Byli 
pierwszymi odbiorcami objawienia się Jezusa i Jego pierwszy-
mi głosicielami, zwiastunami dobrej nowiny o przyjściu Syna 
Bożego na świat.

Po pasterzach zjawili się przed Jezusem Magowie ze Wscho-
du. Nazywamy ich popularnie Trzema Królami. Dokładnie nie 
wiemy kim byli i czym się zajmowali. Zostali nazwani także 
Mędrcami. W każdym razie przybyli z daleka za przewodem 
gwiazdy do Betlejem, by ujrzeć i pokłonić się przybyłemu 
z niebios Mesjaszowi. Są uważani za przedstawicieli narodów 
pogańskich. Do nich liturgia dzisiejsza odnosi słowa z Listu 
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św. Pawła do Efezjan: „...że poganie już są współdziedzica-
mi i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy 
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3,6). Następne 
etapy objawienia Pana Jezusa miały miejsce podczas chrztu 
w Jordanie i w czasie przemienienia na górze Tabor. Tam sam 
Ojciec Niebieski przedstawiał ludziom Jezusa jako swego 
umiłowanego Syna, którego winniśmy słuchać. Można także 
powiedzieć, że przez całe życie ziemskie Jezus objawiał się 
ludziom jako Mesjasz.

2. Przesłanie Mędrców ze Wschodu

Drogie siostry, stawiamy sobie pytanie, czego możemy na-
uczyć się od Mędrców ze Wschodu? Możemy ich naśladować 
w wytrwałym poszukiwaniu Boga i także w pokornym oddawa-
niu Bogu czci. Magowie, jak mówi Ewangelia, gdy „weszli do 
domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11). Drogie siostry, do Pana 
Boga przychodzimy zawsze z pokłonem i darami. Najlepszym 
darem, jaki możemy ofiarować Bogu, jest nasza gotowość na 
pełnienie każdej woli Bożej.

3. Nasi „Herodowie” na drodze do Chrystusa

Drogie siostry, patrzymy w dzisiejszej scenie z Mędrcami ze 
Wschodu także na Heroda. Ten zły człowiek pomógł Mędrcom 
odnaleźć drogę do Betlejem, choć sam udał się tam w innym 
celu niż oni. Zauważmy, że także na naszej drodze duchowych 
poszukiwań spotykamy nie tylko wspaniałych, świętych lu-
dzi. Czasem Bóg może posłużyć się także kimś grzesznym. 
Spotkanie z takimi ludźmi bywa nieprzyjemne, ale może nam 
wyjść na dobre. Bóg na drodze do nas posługuje się różnymi 
ludźmi. Pamiętajmy, że On z każdej sytuacji, nawet z grzechu, 
potrafi wyprowadzić dobro. Stąd mówimy, że Bóg pisze prosto 
po krzywych liniach.
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Złóżmy w tej Eucharystii pokłon Jezusowi, Bogu Wcie-
lonemu i złóżmy Mu nasze osobiste dary, jako wyraz naszej 
wdzięczności i naszego oddania. Amen.

Za jakim królem pójdziemy?
Świdnica, 6 stycznia 2019 r.

Msza św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Dzisiejsza uroczystość nosi nazwę uroczystości Objawienia 
Pańskiego. Nazwa wskazuje, że Bóg objawia się na ziemi lu-
dziom, objawia się jako Zbawiciel świata, ukryty w narodzonym 
w Betlejem Dzieciątku. Narodzony Jezus objawił się najpierw 
betlejemskim pasterzom, którzy byli reprezentantami narodu 
izraelskiego. Za jakiś czas Jezus objawił się Mędrcom, Magom 
ze Wschodu, którzy przybyli za przewodem gwiazdy do Betle-
jem, przybyli jako reprezentanci narodów pogańskich. Ich hołd 
złożony narodzonemu Dziecięciu oznacza, że Jezus przyszedł 
na świat dla wszystkich narodów świata, przyszedł, aby wszyst-
kich obdarzyć prawdą swojej Ewangelii i miłością objawioną 
w śmierci na krzyżu za nas, przez co stał się dla wszystkich ludzi 
światłem i zbawieniem. To zbawcze wydarzenie przeżywamy 
dziś w liturgii Eucharystii. Jednakże od jedenastu lat w Polsce 
kultywowana jest nowa, dodatkowa forma uczczenia tajemni-
cy tego święta, w formie Orszaku Trzech Króli. W tym roku 
w Polsce wyruszy ponad siedemset takich orszaków, a w naszej 
diecezji będzie ich kilkanaście. W Świdnicy wyruszymy po tej 
Mszy św. po raz siódmy.

W obecnej homilii przypatrzmy się jeszcze raz bohaterom 
wspominanego dziś wydarzenia, by rozeznać lepiej jego prze-
słanie dla nas. Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszej Ewangelii 
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jest mowa o kilku królach: o małym Jezusie, o królu Herodzie 
i o królach ze Wschodu. Przypatrzmy się tym postaciom, które 
reprezentują różne style sprawowania władzy królewskiej.

1. Dziecię Jezus jako król

Drodzy bracia i siostry, możemy powiedzieć, że Jezus 
uosabia władzę Boga, królowanie Boga nad światem. Ale oto 
widzimy, że w Betlejem Pan Wszechświata objawia się jako 
bezbronne dziecko, jako pokorna, uboga miłość. Przychodzi na 
świat, aby służyć, ocalać i wspomagać tych, którzy uznają Jego 
władzę nad sobą. Jego władza nad światem, nad człowiekiem, 
nie polega na przemocy, na sile militarnej, prawnej czy innej 
ziemskiej potędze. On przyszedł, by ogłosić światu, że Bóg ten 
świat ukochał. Gdy dorósł, powiedział jednoznacznie: „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony” (J 3, 16-17).

2. Król Herod

W Ewangelii dzisiejszej jest mowa o królu ziemskim. Ma na 
imię Herod. Jest człowiekiem chorym z powodu władzy. Jest 
pełen lęku o swój stołek i obsesyjnie zatroskany, żeby nie utra-
cić panowania. W obronie swej władzy gotowy jest krzywdzić 
innych, nawet mordować niewinne dzieci. Jego postać pozostaje 
ponurym symbolem tych, którym władza uderzyła do głowy, 
symbolem tych, którzy są gotowi niszczyć innych.

Gdy spoglądamy krytycznie na samych siebie, możemy 
zauważyć, że każdy z nas jest potencjalnym Herodem. Raz 
po raz ujawniają się w nas „herodowe” tendencje, zwłaszcza 
wtedy, gdy naszym postępowaniem kieruje pycha, zarozumia-
łość, zazdrość, narcystyczny egoizm, zbytnia pewność siebie, 
porównywanie się z innymi.
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Jako poddani naszemu Królowi, który panuje nam przez 
pokorę, miłość i służbę, wystrzegajmy się postawy Heroda.

3. Trzej Królowie – Mędrcy ze Wschodu

Zauważmy, że Ewangelista nie podaje liczby owych Królów, 
Mędrców ze Wschodu. Napisał tylko: „I otworzywszy swe skar-
by, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11b). To 
na tej podstawie tradycja przyjęła, że było ich tylu, ile darów, 
a więc trzech. Nie wiemy dokładnie czy byli prawdziwymi kró-
lami, czy przedstawicielami ówczesnej nauki, astrologami, czy 
astronomami. Jedno jest pewne, że byli otwarci na Pana Boga. 
Wiedzieli, że nad tym światem, nad ludźmi, jest ktoś większy, 
silniejszy. Złoto, kadzidło i mirra nie były prezentami, jakie 
się wtedy składało zwykłym ludziom, to były dary, dla Kogoś 
szczególnego, dla władców spoza tego świata. Ewangelista 
mówi, że Trzej Królowie padli przed Dzieciątkiem na twarz 
i oddali Mu pokłon, czyli uznali Jego władzę nad sobą. Kon-
sekwencją tego było to, że nie wrócili w drodze powrotnej do 
Heroda. Nie chcieli już być sojusznikami okrutnego monarchy. 
Obrali drogę Dzieciątka. Jest to droga pokornej miłości, która 
każe omijać wielkich i możnych tego świata, a prowadzi do 
Tego, który oczekuje nas pośród ubogich i pokornych.

Moi drodzy, naśladujmy postawę Trzech Mędrców w okazy-
waniu Bogu chwały. Oddawanie Bogu chwały, to nasze ważne 
zadanie. Nie lękajmy się nieść Bogu chwałę. Leży w tym nasza 
wielkość a nie małość, jak nam wmawiają wrogowie Kościoła.

„I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę” (Mt 2,11b). Co może być darem dla Jezusa 
z naszej strony? Mogą być nasze dolegliwości, choroby, utru-
dzenia, zmartwienia, codzienne kłopoty, ale najlepszym darem 
możemy być my sami.

I jeszcze jedno: od Chrystusa wracamy inną drogą, to znaczy 
spotkanie z Jezusem winno nas zawsze przemieniać, Nie wolno 
nam po spotkaniu z Nim wchodzić na te same drogi grzechu. 
Niech nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem przemieni nas 
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w lepszych ludzi, niech nas prowadzi na drogi poszukiwania 
i wielbienia Pana Boga.

Zakończenie – ogłoszenie daty Wielkanocy w roku 2019

Drodzy bracia i siostry, Chwała Pana objawiła się wśród nas 
i będzie się objawiała zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia. 
W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na 
nowo i przeżywamy tajemnice naszego zbawienia. Wiedzcie, 
najmilsi, że jak corocznie dzięki miłosierdziu Bożemu raduje-
my się narodzeniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak dziś 
oznajmiamy wam również radość z Jego Zmartwychwstania. 
6 marca będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu; 
21 kwietnia z radością będziemy celebrować Paschę naszego 
Pana Jezusa Chrystusa; 2 czerwca będzie Wniebowstąpienie 
naszego Pana Jezusa Chrystusa; 9 czerwca dzień Zesłania 
Ducha Świętego; 20 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa; 1 grudnia będzie I Niedziela Adwentu naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała 
na wieki wieków.

Mędrcy ze Wschodu przykładem 
dla wierzących
Żarów, 6 stycznia 2019 r.

Msza św. z poświęceniem odnowionych organów 
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

W dzisiejszej homilii spróbujemy sobie odpowiedzieć na 
dwa pytania. Pytanie pierwsze: „Co oznacza obecność Trzech 
Mędrców przy narodzonym Jezusie i jaką wymowę ma to 
zdarzenie?”. I pytanie drugie: „Jakie przesłanie mają Trzej 
Mędrcy dla nas, żyjących w konkretnych warunkach dzisiej-
szego życia?”.
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1. Co oznacza obecność Trzech Mędrców przy 
narodzonym Jezusie?

W pierwszym dzisiejszym czytaniu były słowa proroka Iza-
jasza, znowu nam oznajmujące, że przyjście Syna Bożego na 
ziemię w ludzkiej postaci było zjawieniem się światła. Wielka 
światłość zstąpiła z nieba na ziemię. W noc Bożego Narodzenia, 
podczas pasterki, słyszeliśmy też słowa z księgi tego samego 
proroka, które brzmiały: „Naród kroczący w ciemnościach uj-
rzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 
zabłysło” (Iz 9,1). Dzisiaj są podobne słowa: „Powstań! Świeć 
Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska 
nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija 
ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” 
(Iz 60,1-2). W Betlejem wzeszło słońce dla ludzkości, które 
świeci do dzisiaj i będzie świecić do końca świata. To słońce, 
które ma na imię Jezus Chrystus, przynosi na ziemię prawdę 
Ewangelii i także przynosi na ziemię miłość, która ujawniła się 
w szczególny sposób wtedy, gdy Jezus cierpiał za nas rany, gdy 
umierał z miłości za nas na odpuszczenie naszych grzechów 
na drzewie krzyża.

Moi drodzy, ta światłość, która się ujawniła w noc betlejem-
ską, która była związana z narodzeniem Pana Jezusa, oświeciła 
całą ludzkość, a nowonarodzony Jezus dawał się poznawać 
i powitać przez mieszkańców naszej ziemi. Już wspomniałem 
w wstępie, że do tych pierwszych witających należeli pasterze 
betlejemscy. To byli przedstawiciele narodu izraelskiego. A po-
tem do Jezusa, do Dziecięcia Bożego przyszli Mędrcy – przed-
stawiciele, można powiedzieć, świata nauki i przede wszystkim 
przedstawiciele narodów pogańskich, bo oni na pewno nie 
należeli do narodu wybranego. Przyszli, żeby Jezusowi oddać 
hołd i ich obecność przy nowonarodzonym Jezusie oznaczała, 
że Jezus przyszedł dla wszystkich narodów na świecie. Nie tylko 
dla narodu wybranego, w którym byli już prorocy i zapowiadali 
przyjście Mesjasza, ale że Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat 
dla wszystkich narodów.



28

Dlatego dzisiaj Kościół modli się za misjonarzy. Kto dzi-
siaj o godzinie siódmej rano oglądał w telewizji transmisję 
z Łagiewnik w Krakowie, to pamięta, że Mszę Świętą przy 
grobie św. Faustyny odprawiał misjonarz – ojciec Kazimierz 
Szymczycha, który był wiele lat na misjach. W homilii przy-
pomniał, że dzisiaj jeszcze ponad pięć miliardów ludzi nie 
zna Chrystusa. Jezus jest znany przez około dwa miliardy 
trzysta milionów ludzi – tak się oblicza ilość chrześcijan dzi-
siaj na naszej ziemi. A więc po dwóch tysiącach lat istnienia 
chrześcijaństwa, nie jest to nawet połowa ludzkości. Jezus 
jako Zbawca świata, jako jedyny, powszechny Odkupiciel 
człowieka, jeszcze jest przez ludzkość nierozpoznany. To nie 
jest tak, że Jezus zbawia tylko jakiś jeden naród, a innych 
zbawia Budda, innych zbawia Mahomet czy jeszcze jakiś 
inny przywódca religijny. Jest jeden Zbawiciel świata, który 
ma na imię Jezus Chrystus.

Moi drodzy, to co się stało w Betlejem za sprawą Trzech 
Mędrców czy Trzech Króli, to była zapowiedź, że Jezus przy-
szedł dla wszystkich. Dlatego św. Paweł Apostoł, w czytanym 
dziś Liście do Efezjan napisał, że „poganie już są współdzie-
dzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy 
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3,6).

To, moi drodzy, odpowiedź na pierwsze pytanie: „Jaką ma 
wymowę pokłon Trzech Króli w Betlejem, wobec Dziecięcia 
Bożego, Jezusa Chrystusa?”

2. Jakie przesłanie mają Trzej Mędrcy dla nas, żyjących 
w konkretnych warunkach dzisiejszego życia?

I patrzymy na Mędrców, którzy przybywają do Jezusa. 
Zwróćmy uwagę na trzy słowa, które odnoszą się do Mędrców. 
Słowo: „ujrzeli gwiazdę”; drugie słowo to: „ruszyli w drogę”; 
i trzecie słowo: „ofiarowali dary”.

Najpierw słowo „ujrzeli gwiazdę”. My dokładnie nie wiemy, 
czy to byli autentyczni królowie, czy to też byli astrolodzy, 
naukowcy, bo Ewangelista dokładnie nam ich nie prezentuje. 
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Jedno wiemy, że byli poszukiwaczami prawdy, poszukiwacza-
mi Pana Boga, byli na Pana Boga otwarci. Patrzyli nie tylko 
na ziemię, ale patrzyli w niebo i z oglądu świata wnioskowali 
o jego Twórcy, o jego Konstruktorze. Tak to jest, że Bóg daje się 
poznać nie tylko z Pisma Świętego, nie tylko z tekstów, które 
napisali ludzie pod natchnieniem Ducha Świętego, które dzisiaj 
stanowią księgi Pisma Świętego, ale pierwszą księgą, z której 
dowiadujemy się o Panu Bogu, to jest świat. Ten świat swoją 
wielkością, swoją celowością, swoim pięknem głosi wielkość 
swego Stwórcy. Nic się samo nie dzieje, nic w naszym życiu 
nie stanie się samo z siebie. Widzimy to na co dzień, że wszyst-
ko, co jest, ma swoją przyczynę, jest dzięki czemuś innemu. 
Świat też nie stał się sam, tylko ma swojego Stwórcę. Pismo 
Święte to potwierdza: „Na początku Bóg stworzył niebo i zie-
mię” (Rdz 1,1). I jeszcze raz powtórzmy, że ze świata, z jego 
piękna, poprzez obserwację, można odkryć wspaniałość jego 
Konstruktora, jego Stwórcę, czyli Pana Boga.

Pojutrze we Wrocławiu będzie pogrzeb jednego z profeso-
rów Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Andrzeja Wiktora. 
Ten światowej sławy uczony, biolog, specjalista od życia ślima-
ków, był na Wydziale Przyrodniczym i ma wielkie zasługi. Pa-
miętam, gdy byłem rektorem w seminarium metropolitalnym we 
Wrocławiu, zaczęły się spotkania noworoczne dla środowiska 
akademickiego. Do seminarium byli zapraszani profesorowie 
wyższych uczelni Wrocławia. Oczywiście przychodzili ci, któ-
rzy byli wierzący. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 3 stycznia 
1987 roku. Był to czas bardzo ważny, to było krótko po mę-
czeńskiej śmierci księdza Popiełuszki i profesorowie szukali 
jakiegoś oparcia w Kościele, chcieli się w Kościele spotykać. 
Pamiętam, że na tym spotkaniu noworocznym, profesor Andrzej 
Wiktor wygłosił przemówienie w imieniu świata akademickie-
go i powiedział o tym, że my, ludzie nauki, odkrywamy Boga, 
patrząc na świat, badając świat i dziwił się, że są tacy ludzie, 
którzy uprawiają naukę i są niewierzący. Pamiętam, że w ten 
sposób wyrażał swoją myśl o zgodzie rozumu i wiary – poznania 
przez rozum i poznania przez wiarę. A więc, moi drodzy, słowo 
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„ujrzeli gwiazdę”. Oni byli obserwatorami, ale byli też otwarci 
na inne sposoby poznania.

Drugie słowo brzmi: „ruszyli w drogę”. Gdy Mędrcy zoba-
czyli gwiazdę, to ruszyli w drogę, w jej kierunku i ta gwiazda 
zaprowadziła ich do celu. Wprawdzie mieli przygody, np. spo-
tkanie z podstępnym Herodem, który był człowiekiem chorym 
na władzę, który był pełen lęku i żeby nie utracić swojej władzy 
królewskiej, posunął się nawet do takiego czynu, żeby wymor-
dować w Betlejemie chłopców do lat dwóch. Mędrcy mieli po 
drodze przygody, ale szli do celu, wytrwale.

Ojciec Święty Franciszek często nam mówi i przypomina 
o kanapie. Zwłaszcza, jak był w Krakowie na Światowych 
Dniach Młodzieży, to ten temat był bardzo głośny. Powiedział, 
że nie możemy siedzieć wygodnie na kanapie, że trzeba z tej 
kanapy się ruszyć. Trzeba zejść z kanapy i iść na poszuki-
wanie, iść na służbę ludziom. Nie myśleć tylko o sobie, ale 
zaangażować się w życie ludzi, być dla nich darem, służyć 
im. Trzeba zejść z kanapy. Mędrcy ze Wschodu zeszli jakby 
z kanapy, ruszyli w drogę, w nieznane. Poszli, bo wiedzieli, 
że tam gdzie idą, tam mogą znaleźć to, co jest najważniejsze. 
Ruszyli w drogę.

To jest też dla nas wskazówka, byśmy nie byli bezczynni, 
byśmy nie byli bierni. Tak często dzisiaj powtarzają to w Radio 
Maryja, zwłaszcza powtarza to ojciec dyrektor Tadeusz, że zło 
się dzieje wtedy, gdy przyjaciele Pana Boga stają się bierni, gdy 
nie reagują na to zło, które się szerzy, gdy są obojętni. A więc to 
zejście z kanapy, by działać, by służyć, by coś dobrego czynić, 
jest bardzo ważne.

I trzecie słowo, które już wymieniliśmy, które się wiąże 
z Mędrcami, to jest słowo: „ofiarowali” – „I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11b). 
Te dary, o których tutaj mowa, były dary szczególne. To nie 
były takie dary, które przekazywano zwykłym ludziom, ale to 
były dary, które składano istotom wyższym od ludzi – po prostu 
Bogu. Tu, w tym przypadku, Mędrcy odkryli prawdziwego Boga 
i dlatego takie cenne dary składali.
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Moi drodzy, my też, jeżeli jesteśmy przed Panem Bogiem, 
to oddajemy Panu Bogu pokłon. Oddawanie Bogu chwały, to 
jest nasze naczelne zadanie. W okresie Bożego Narodzenia 
często wiernym przypominam pierwszą kolędę. Nie tę, którą 
tu zagrałem, tylko pierwszą kolędę, która zaistniała na świecie. 
To była kolęda aniołów w Betlejem. Jak brzmi? Dzisiaj była tu 
powtórzona w czasie Mszy Świętej – „Chwała na wysokości 
Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. To jest pierwsza 
kolęda wyśpiewana przez samych aniołów i ma dla nas wielkie 
przesłanie, że pokój przychodzi do ludzi, którzy oddają Bogu 
chwałę. Pokój jest konsekwencją, jest owocem oddawania Bogu 
chwały. I widzimy tę postawę u Mędrców. Oni oddali Jezuso-
wi pokłon i w tym stali się wielcy. My też stajemy się wielcy 
wtedy, gdy Bogu oddajemy chwałę, gdy Bogu się kłaniamy. 
Nasi wrogowie mówią nam co innego, że to nas pomniejsza. 
Nie pomniejsza! Pomniejsza nas wtedy, gdy się kłaniamy 
bożkom tego świata, a jak się kłaniamy prawdziwemu Bogu, 
to jesteśmy wielcy i taką postawę widzimy u Mędrców, którzy 
oddali pokłon.

3. Muzyka organowa i śpiew oddawaniem chwały Bogu

Elementem, a może lepiej powiedzieć formą głoszenia Bogu 
chwały, jest też nasz śpiew, nasza gra na organach. To jest wiel-
bienie Pana Boga i dołączamy się jako mieszkańcy ziemi do 
samych aniołów, do chórów niebieskich. Jest taki moment we 
Mszy Świętej, jak się już kończy prefacja, kiedy łączymy się 
z aniołami i archaniołami i wspólnie śpiewamy Bogu chwałę 
w słowach: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne 
są niebiosa i ziemia chwały Twojej”. To jest nasze przyłączenie 
się do istot niebieskich – aniołów, we wspólnym wielbieniu 
Pana Boga i w tym uczestniczą też organy.

Dzisiaj, przy poświęceniu, trzeba przytoczyć bardzo piękne 
słowa Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam do-
bre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. 
A więc zachęta do śpiewu. Dzisiaj kolędy może troszkę są 
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wyciszone, bo ludzie wolą słuchać ładnych nagrań albo jak 
zespoły przyjeżdżają na koncerty kolędowe. Jak byłem ostatnio 
na „Golcach” w Starych Bogaczowicach, to był pełny kościół 
ludzi. Owszem, miło jest słuchać, ale ważniejszą sprawą jest 
kolędować, śpiewać kolędy, bo w nich jest przepiękna treść. 
To jest dzieło szczególne naszego narodu. Niektórzy mówią, 
że Pan Jezus narodził się w Polsce, bo Polska ma najwięcej 
kolęd. Jest prawie pięćset ułożonych kolęd, a każda następna, 
to piękniejsza, zwłaszcza te tradycyjne, które śpiewamy. To jest 
też dla nas sposobność, by oddawać Bogu chwałę.

Zakończenie

Moi drodzy, kończymy naszą refleksję takim jeszcze zauwa-
żeniem, że Mędrcy po spotkaniu z Jezusem, pouczeni przez 
anioła, nie wrócili do swojej ojczyzny tą samą drogą, nie poszli 
do Heroda, a przecież Herod nakazał im przyjść, bo miał w tym 
podstępny zamiar, żeby się dokładnie dowiedzieć, gdzie Jezus 
jest, aby Go zamordować. Oni odeszli inni i z przekonaniem, że 
trzeba służyć Jezusowi, a omijać trzeba rozbójników, egoistów, 
tych, którzy myślą tylko o sobie, a drugich niszczą.

My też z każdego spotkania z Jezusem, z każdej Eucharystii, 
mamy wracać jakby inną drogą. Nie drogą grzechu, nie drogą 
jakiejś nienawiści, jakiegoś złego myślenia, ale drogą ewan-
geliczną. Dlatego módlmy się dzisiaj podczas tej Eucharystii, 
byśmy na wzór Mędrców ze Wschodu, Pana Boga poszukiwali. 
Żebyśmy Go odnajdywali w tym pięknym świecie, w którym 
żyjemy, ale przede wszystkim, byśmy Go odnajdywali w na-
szych świątyniach podczas Eucharystii, bo Bóg stał się człowie-
kiem, zamieszkał z nami i został z nami w Kościele jako nasz 
Zbawiciel. Trzeba, by to było dla nas czymś najważniejszym 
i byśmy zawsze, jak przychodzimy, to coś Bogu oddawali jako 
dar. Może to będzie nasza choroba, nasze zmartwienie, jakaś 
nasza porażka życiowa. To wszystko jest do oddania Panu 
Bogu – Panie Boże, Ty się tym zajmij. A przede wszystkim 
oddawajmy Bogu naszą obecność – Panie Boże, jestem Twój, 
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chcę z Tobą iść, bo Ty jesteś dla mnie najważniejszy. „Jezu, 
ufam Tobie”. Niech coś takiego się zawsze w nas dzieje, gdy 
przebywamy na spotkanie z Jezusem, gdy Go adorujemy, gdy 
cieszymy się Jego obecnością. Niech tak się stanie, niech taka 
postawa nam towarzyszy w całym Roku Pańskim 2019.

Powołanie realizowane do końca
Świdnica, 7 stycznia 2019 r.

Msza św. podczas kolędy w Domu Księży Emerytów 
Kaplica DKE

1. Ewangelizacja Jezusa prowadzona przez słowo i czyn

Liturgia, która następuje po uroczystości Ofiarowania Pań-
skiego i prowadzi nas do Niedzieli Chrztu Pańskiego, odcho-
dzi już od maleńkiego Pana Jezusa, który jest w żłobku i leży 
w szopie betlejemskiej czy gdzieś w innym domu w Jerozolimie 
i ukazuje nam dorosłego Jezusa, który podejmuje działalność 
ewangelizacyjną wśród swoich. I oto dzisiaj słyszymy, że Jezus 
zaczyna ewangelizację od Galilei, a więc od rodzinnych stron, 
tam, gdzie spędził życie ukryte. Nie zatrzymuje się jednak 
w Nazarecie, gdzie mieszkał podczas życia ukrytego w Świętej 
Rodzinie, ale obrał sobie Kafarnaum. To było miasto, które leży 
na północnym brzegu Jeziora Tyberiadzkiego. Dzisiaj to miasto 
nie istnieje. Są tam tylko ruiny synagogi i także na miejscu, 
gdzie stał dom św. Piotra, znajduje się wybudowana niedawno 
nowoczesna, oszklona świątynia. Jezus obrał sobie Kafarnaum 
za miejsce zamieszkania, skąd wyruszył do pobliskich miast 
i wiosek, by głosić Ewangelię w Galilei. Z pewnością Pan Jezus 
chciał przez to wypełnić słowa proroka Izajasza, które tu zostały 
przytoczone. Ten region Ziemi Świętej był nazywany „Galileą 
pogan” i autor tych słów – prorok Izajasz – ludność tego regionu 
nazywał tymi, którzy znajdują się w ciemnościach: „Lud, który 
siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 
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cienistej krainy śmierci światło wzeszło” (Mt 4,16). A więc to 
była taka „cienista kraina” pogrążona w ciemnościach i Jezus 
przychodzi jako światłość, by swoją nauką, swoją Ewangelią, 
stać się światłem dla tej zaciemnionej krainy i podejmuje 
działalność.

Jest to ten czas, kiedy z pola ewangelizacji znika Jan Chrzci-
ciel, dlatego że jest uwięziony przez Heroda, ale zauważamy, że 
Pan Jezus podejmuje ewangelizację w tym samym stylu, w ja-
kim ją prowadził jego poprzednik. Zaczyna swoje nauczanie od 
słów, które już wypowiadał do swoich rodaków Jan Chrzciciel: 
„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” 
(Mt 4,17). Tę całą ewangelizację Pan Jezus prowadził poprzez 
nauczanie i poprzez czyny miłosierdzia, szczególnie uzdrowie-
nia. Ewangelista Mateusz mówi, że Jezus „leczył wszystkie 
choroby i wszelkie słabości wśród ludu” (Mt 4,23b). W tym 
określeniu zawierają się wszystkie dolegliwości duchowe 
i także biologiczne, fizyczne. Mamy więc ewangelizację prowa-
dzoną przez słowo i przez dobry czyn. Jezus jest nauczycielem 
i wielkim dobroczyńcą.

2. Duszpasterstwo jako naśladowanie Chrystusa

Jeżeli te słowa odniesiemy do nas, to możemy powiedzieć, 
że my także w naszej kapłańskiej posłudze, która dla jednych 
jest już kwestią przeszłości, a dla niektórych z nas jest jeszcze 
aktualna, idziemy tym samym torem, który podjął Pan Jezus, 
a więc nauczanie i spełnianie dobrych czynów. W naszej 
posłudze kapłańskiej wiele było nauczania, wiele homilii 
wygłaszaliśmy w różnych miejscach. Była katecheza, która 
też jest formą ewangelizacji. Starsi kapłani prowadzili kate-
chizację w salkach parafialnych, młodsi kapłani prowadzą ją 
w szkołach. Jest katecheza szkolna, jest katecheza parafialna. 
Są także katechezy w ramach przygotowania do sakramentów 
świętych – do chrztu świętego, są katechezy przedmałżeńskie, 
przed I Komunią Świętą, przed bierzmowaniem. To są te sek-
tory głoszenia Ewangelii. A więc głoszenie Ewangelii, to nasz 
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wielki mandat otrzymany w czasie święceń, ale jesteśmy także 
wezwani, by praktykować tę drugą ścieżkę ewangelizacji, jaką 
jest spełnianie dobrych czynów, służba biednym, troska o cho-
rych. My na pewno nie mamy takiej mocy uzdrawiania, jak 
Pan Jezus. Pan Jezus był Bogiem, dlatego mógł uleczyć każdą 
chorobę duchową i fizyczną, a my możemy się modlić. Wiemy, 
że są tacy kapłani, którzy wymadlają różne uzdrowienia. Może 
nam też się udało wielu ludziom pomóc przez naszą modlitwę, 
przez wyproszenie im jakiegoś uzdrowienia. W każdym razie 
ta dobroczynność jest bardzo ważna, bo ona uwiarygadnia tę 
pierwszą ścieżkę ewangelizacji. Ludzie czasem mniej zwracają 
uwagę na słowa, na piękne kazania, na porywające rekolekcje. 
Owszem, to jest dla niektórych ważne, ale patrzą raczej na 
księgę życia, na nasze postępowanie czy jest zgodność między 
tym, co mówimy, a tym, co czynimy.

A więc, drodzy bracia, przypominamy sobie, że to zadanie 
powinno nam towarzyszyć do końca życia. Nie uważajmy, że 
ewangelizacja jest już dla nas zakończona, ale ona trwa. Może 
jest troszkę zmieniona, ma inny charakter, ale czujmy się za-
wsze tymi, którzy prawdę Ewangelii mają przedkładać ludziom 
i także spełniać dobre uczynki. Takim dobrym uczynkiem może 
być modlitwa czy rozmowa z ludźmi, którzy szukają jakichś 
porad duchowych.

3. Nawrócenie jako ciągłe przechodzenie z ciemności 
do życia w świetle

Drodzy bracia i siostry, więc my dzisiaj tę misję Pana Jezusa 
przedłużamy i w ten sposób usuwamy ciemności z tego świata, 
które są dokonywane przez kłamstwa, przez manipulacje, przez 
ukrywanie prawdy i też przez złe uczynki, przez kradzieże, 
przez afery finansowe, których jest niemało. To są te dzisiejsze 
ciemności, które okrywają świat, a my jako wybrani przez Je-
zusa mamy te ciemności rozświetlać nie własnymi mocami, ale 
mocami tego, który się narodził w Betlejem i który nas powołał 
do zadań apostolskich.
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Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden wątek, na to pierwsze 
wezwanie. To jest pierwsze kazanie Pana Jezusa. W wersji 
ewangelisty Marka, ma trochę inne brzmienie: „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15b), a w wersji Mateusza 
mamy: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie” (Mt 4,17). To jest wezwanie do nas wszystkich: 
i do sióstr, i do kapłanów, i do wiernych świeckich. Jeśli ktoś 
powie – „ja jestem nawrócony”, to tak, jesteś nawrócony, ale 
przecież możesz być lepszy, niż jesteś. Św. Paweł powie, że 
trzeba nieustannie wyrzucać „starego człowieka” i stawać się 
„nowym człowiekiem”. Można zawsze być lepszym, niż się 
jest i dlatego „nawracanie” jest zaadresowane do wszystkich, 
także do tych najpobożniejszych. Tego też doświadczamy, jak 
czytamy „Dzienniczek” św. siostry Faustyny. Ona też się na-
wracała, mimo że dzisiaj jest ogłoszona świętą.

4. Postawa wobec fałszywych proroków

I jeszcze jeden wątek. Myślę, że jest potrzebny, żebyśmy 
na niego także zwrócili uwagę. Jest zawarty w pierwszym czy-
taniu, we fragmencie Pierwszego Listu św. Jana Ewangelisty. 
Lekturę tego Listu, który jest przepełniony tekstami o miłości, 
kontynuujemy od samego Bożego Narodzenia. A dzisiaj mamy 
przestrogę przed fałszywymi duchami, która jest bardzo aktual-
na, bo wiemy, że nawet niektóre prądy czy wspólnoty, które się 
narodziły w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II 
są – mówiąc delikatnie – troszkę zwichrowane i trzeba je ko-
rygować, żeby nie stały się jakąś schizmą. I tutaj apostoł mówi 
tak: „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale ba-
dajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków 
pojawiło się na świecie” (1J 4,1).

Dzisiaj też są fałszywi prorocy. Gdy otwieram pocztę 
 e-mailową, to czasem nie wiem, co, kto pisze i komu wierzyć, 
bo różne przestrogi do biskupów przysyłają i to niby ludzie 
Kościoła. Nie zna się autorów tych tekstów, ale człowiek za-
chodzi w głowę czy to jest przestroga prawdziwa, czy to jest 
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jakiś podstęp. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby badać, kto 
jest z jakiego ducha. Czy to jest Duch Święty, czy to jest dzieło 
Ducha Świętego, czy to jest – broń Boże – dzieło Antychrysta, 
bo takie też są dzieła i dzisiaj na nie natrafiamy.

Mamy z jednej strony taki tekst św. Pawła: „Ducha nie ga-
ście” (1 Tes 5,19), a więc nie wolno gasić tych różnych zrywów 
ewangelizacyjnych, ale trzeba się im przyglądać. Dlatego trzeba 
brać łącznie słowa św. Pawła: „Ducha nie gaście”, bo duch 
tchnie kędy chce i to dzisiejsze ostrzeżenie św. Jana Ewange-
listy: „Badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych 
proroków pojawiło się na świecie”.

Jak rozpoznać ducha prawdziwego; czy ktoś ma ducha Bo-
żego, czy to, co mówi, pochodzi z natchnienia Ducha Świętego? 
Po stosunku do osoby Jezusa Chrystusa. Apostoł mówi: „Każdy 
duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest 
z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; 
i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi 
i już teraz przebywa na świecie” (1J 4,2-3). On nadszedł i ciągle 
siedzi w tym świecie, i nie mamy siły, żeby go wypędzić.

Dlatego to ostrzeżenie jest bardzo ważne i w tym dziele 
ewangelizacji, które przedłużamy na wezwanie Pana Jezusa, 
bądźmy ostrożni i otwierajmy się sami na Ducha Świętego. 
Obecny rok płynie pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Sta-
rajmy się pozostawać w tej mocy Ducha Świętego i za wzorem 
naszego wielkiego, świętego papieża, który od czasów mini-
stranckich modlił się tą modlitwą, którą mu ojciec pokazał, aż 
do końcowych dni swego życia, my też zanośmy gorące modły 
do Ducha Świętego, żebyśmy wiedzieli, co jest z prawdy, co 
jest z Ducha Bożego, a co jest z ducha tego świata, bo czasem 
katolicy idą z etykietką ewangeliczną, a mają jakiś zły zamiar 
i sieją zamęt.

Dlatego przyjmujemy dzisiaj to ostrzeżenie, żebyśmy na 
miarę obecnego czasu i obecnego stanu, w którym jesteśmy, 
w dobrym stylu prowadzili dalej naszą ewangelizację i w ten 
sposób pięknie i do końca wypełniali nasze powołanie.
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Bóg jest miłością udzielającą się 
w Eucharystii

Świdnica, 8 stycznia 2019 r.
Msza św. z okazji wtorkowego nabożeństwa do Matki Boskiej Świdnickiej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Nowotestamentalna definicja Boga

Drodzy czciciele Matki Bożej Świdnickiej, w dzisiejszym 
fragmencie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, który czy-
tamy w liturgii w okresie Bożego Narodzenia, mamy podaną 
nowotestamentalną definicję Boga. W Starym Testamencie, 
w Pierwszym Przymierzu, Bóg się nam przedstawił za po-
średnictwem Mojżesza jako ten, który „Jest”; „Jestem, który 
Jestem” (Wj 3,14). Św. Jan zaś napisał następująco: „Umiło-
wani, 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” (1 J 4,7-8). Szcze-
gólnym przejawem miłości Boga do ludzi było przysłanie na 
świat Syna Bożego, aby uwolnić ludzi od grzechu i otworzyć 
im bramy szczęśliwej wieczności. Pisze o tym w następnym 
wersecie św. Jan Ewangelista: „W tym objawiła się miłość 
Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 J 4, 9). Skoro Bóg jest 
miłością, która nas ogarnęła, to i my winniśmy miłować Pana 
Boga i miłować także naszych bliźnich. To jest wielki przekaz 
świąt Bożego Narodzenia.

2. Miłość Chrystusa objawiona w rozmnożeniu 
chleba, zapowiadającego Eucharystię

Miłość Pana Boga do nas stała się widoczna i czytelna w na-
uczaniu i cudach Chrystusa. Św. Marek w dzisiejszej Ewangelii 
pisze: „Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad 
nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza” (Mk 6,34). 
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Jezus stał się dla głodnych ludzi dobrym pasterzem. Po nakar-
mieniu ich ducha słowem prawdy, przeszedł do nakarmienia 
ciała rozmnożonym chlebem i rybami. W to dzieło nakarmienia 
głodnych tłumów włączył swoich najbliższych uczniów. Swoją 
postawą Chrystus nauczył nas jednego: że naszym obowiązkiem 
jest także karmić innych. Nie można obojętnie przechodzić wo-
kół biedy i nędzy ludzkiej. Nie można za apostołami beztrosko 
powtarzać: „Miejsce jest puste, a pora jest późna. Odpraw ich. 
Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do 
jedzenia” (Mk 6,35-36). Nie wolno ciężaru odpowiedzialności 
z siebie przesuwać na innych.

Cud rozmnożenia chleba, dokonany przez Chrystusa miał 
jeszcze głębsze znaczenie, aniżeli samo zaspokojenie fizycz-
nego głodu Jego słuchaczy. Miał już teraz przygotować ich na 
inne rozmnożenie, które dokona się na Ostatniej Wieczerzy, 
a będzie się dokonywało nieustannie aż do skończenia świata. 
Cud ten to zapowiedź Eucharystii.

3. Żyjmy na co dzień Eucharystią

Chrystus czyniąc pierwszy cud rozmnożenia chleba, z pew-
nością myślał już o ostatnim swoim cudzie przed swoją śmiercią, 
jakiego dokona na Ostatniej Wieczerzy. Pierwsze rozmnożenie 
chleba i Ostatnia Wieczerza, to jakby dwie wielkie klamry, 
spinające całe ziemskie życie Chrystusa i ukazujące troskę 
Chrystusa o człowieka.

Moi drodzy, jesteśmy na Eucharystii. Zostaliśmy już posileni 
słowem Bożym. Za chwilę otrzymamy z łaskawości Chrystusa 
Jego Najświętsze Ciało, pokarm dla naszego ducha. Wierzymy, 
że jest w nim moc i lekarstwo na wszystkie nasze słabości. 
Prośmy Maryję, Niewiastę Eucharystii, aby nam wyprosiła 
łaskę pobożnego karmienia się Eucharystią i kształtowania nią 
naszego codziennego życia.
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Śp. profesor Andrzej Wiktor (1931-2018) 
– człowiek nauki i wiary

Wrocław, 8 stycznia 2019 r.
Msza św. pogrzebowa za śp. Andrzeja Wiktora 

Kościół pw. Świętej Rodziny

Wstęp

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Adamie,
Czcigodni bracia kapłani na czele z ks. prałatem Andrzejem 

Dziełakiem,
Drodzy bracia klerycy,
Droga rodzino zmarłego pana profesora Andrzeja: pani 

Hanno, małżonko i pani Zofio, córko wraz z mężem, dziećmi 
i wnukami,

Szanowni przedstawiciele Wysokiego Senatu i Wydziału 
Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego,

Szanowni byli i aktualni nauczyciele akademiccy Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni wrocławskich 
wszystkich stopni naukowych i pełnionych funkcji,

Drodzy przyjaciele zmarłego Profesora,
Drodzy żałobni słuchacze, bracia i siostry w Chrystusie!
W homilii obecnej spojrzymy na fenomen śmierci, który 

stawia nam pytania, na które znajdujemy odpowiedź w Bożym 
słowie, które przyjmujemy naszą wiarą; następnie przypomnimy 
pokrótce przebieg życia zmarłego Profesora, wartości, którymi 
się kierował w życiu i zapytamy jaki testament zostawia nam 
zmarły, nam, pozostającym jeszcze na ziemi.

1. Fenomen ludzkiej śmierci – pytania, na które 
odpowiada Bóg

Drodzy bracia i siostry, jesteśmy po rodzinnych świętach 
Bożego Narodzenia, podczas których odżyła w nas prawda, że 
na ziemię przyszedł Bóg, który stał się człowiekiem, zamiesz-
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kał wśród nas, by nas obdarzyć prawdą i miłością, by dokonać 
naszego odkupienia. Wraz z rozpoczętym nowym rokiem 2019, 
powróciliśmy do codziennych naszych zajęć i oto na wiadomość 
o śmierci pana profesora Andrzeja Wiktora, przybywamy dzisiaj 
do tej świątyni, by poprzez celebrację Eucharystii i modlitwy 
pogrzebowe pożegnać do wieczności zmarłego uczonego – na-
szego przyjaciela. Każde odejście człowieka z tej ziemi poza 
granicę śmierci jest dla nas sygnałem, że nie mamy tu stałego 
miejsca zamieszkania, że ten świat nie jest naszym, stałym, 
ostatecznym domem. Odchodząc stąd, pozostawiamy jakiś ślad 
naszego życia, naszej działalności i przenosimy się w nieznaną 
do końca krainę życia wiecznego. Pragnienie wiecznego trwania 
wpisane jest w naszą ludzką naturę. Rośliny i zwierzęta nie 
wiedzą, że umierają, nie pytają, co będzie po śmierci. Człowiek 
zaś pyta i się niepokoi, co powie Bóg, gdy stanę przed Nim i Go 
zobaczę takim, jakim jest? O naszym wiecznym trwaniu mówi 
nam Bóg w swoim słowie. Ten, który stworzył niebo i ziemię 
i który nas powołał do istnienia, wybrał nam historyczny czas 
życia na tej ziemi i On też wybierze nam godzinę odejścia 
z tego świata, jak wybrał ostatnio śp. profesorowi Andrzejowi 
Wiktorowi. Słyszeliśmy przed chwilą Jego bardzo ważne słowa, 
najpierw przekazane nam przez natchnionego autora Księgi 
Mądrości: „Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosię-
gnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich 
poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, 
a oni trwają w pokoju” (Mdr 3, 1-3). Przez swojego Syna, który 
stał się człowiekiem, zaś powiedział: „Niech się nie trwoży serce 
wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odej-
dę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,2-3). 
Jezus przygotował miejsce dla swego wyznawcy i przyszedł 
po niego, by go zabrać do siebie, a kiedyś sprawi, że jego ciało 
obecne w tej trumnie zmartwychwstanie. Powiedział przecież 
do Marty, przed wskrzeszeniem jej brata Łazarza: „Ja jestem 
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zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby 
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki” (J 11,25-26). Słowa te z pewnością słyszał, 
czytał i nosił w pamięci śp. zmarły profesor Andrzej Wiktor. 
Możemy tak powiedzieć, gdyż wielokrotnie mówił o sobie 
i także napisał: „Jestem katolikiem”. Popatrzmy przez moment 
na przebytą przez niego drogę życia, by zauważyć, jak potrafił 
łączyć w swoim życiu drogę nauki i religii, rozumu i wiary, 
prawdy i miłości, intelektu i serca.

2. Droga życia św. prof. Andrzeja Wiktora – droga 
rozumu i wiary, prawdy i miłości, intelektu i serca

a) Droga nauki

Śp. prof. Andrzej Wiktor urodził się 4 lutego 1931 r. w No-
wej Wsi koło Rzeszowa w rodzinie ziemiańskiej. Miał dwóch 
starszych braci i siostrę. W rodzinnym majątku mieszkał 
z rodzicami i rodzeństwem do roku 1944. Pod koniec wojny 
przeniósł się z rodziną najpierw do Gorlic, a po zakończeniu 
wojny – do Sopotu. Tam zostali pochowani rodzice. Edukację 
w szkole powszechnej pobierał w latach okupacji w Czudcu 
koło Rzeszowa, a do Gimnazjum uczęszczał najpierw w Gor-
licach, następnie w Sopocie, gdzie w roku 1949 zdał maturę. 
Studia na kierunku „biologia” rozpoczął na Uniwersytecie Po-
znańskim, na Wydziale Przyrodniczym, potem kontynuował je 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Magisterium z biologii uzyskał 
na Wydziale Przyrodniczym we Wrocławiu w r. 1954. Doktorat 
nauk przyrodniczych uzyskał w roku 1962 na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Poznańskiego. Habilitował się na 
Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 
1971. Po dwóch latach został docentem. W roku 1980 uzyskał 
tytuł profesora nadzwyczajnego, a 9 lat później, w roku 1989 
– tytuł profesora zwyczajnego.

Nie będę w tej homilii mówił o osiągnięciach naukowych 
zmarłego Profesora, o jego zasługach na polu organizacji 
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nauki i nauczania, o jego podróżach naukowych (Nowa Gwi-
nea, Papua, Chiny, Tybet, Ziemia Święta i inne kraje świata), 
o przynależności do towarzystw naukowych, do redakcji i rad 
redakcyjnych, o nagrodach i wyróżnieniach. Jest to wszystko 
dobrze opisane po części przez niego samego, a także przez 
kompetentnych ludzi nauki. Powiem tylko, że zmarły Pro-
fesor zapisał się w polskiej, europejskiej i światowej nauce 
jako wybitny specjalista i znawca ślimaków nagich z rodziny 
mięczaków. Jego główna dziedzina badawcza to malakologia.

b) Droga wiary

W zakończeniu do swojej książki: „Życie z przyrodą w tle” 
(Kraków-Wrocław 2011, s. 293-294), czytamy słowa: „Do dziś 
mój ojciec pozostaje moim niezachwianym autorytetem... Oboje 
moi rodzice byli zaangażowanymi katolikami, ale dalecy od 
dewocji, przyjmowali natomiast zasady moralności i filozofii 
tej formacji. Ja podzielam ich poglądy i to nie dla tradycji, 
a w wyniku przemyśleń. To genialność przyrody „sensu lato” 
przywiodła mnie do tego. Nie ma większych problemów, by 
godzić wiedzę z wiarą. Także nauka o ewolucji, która wielu 
od wiary odstręcza, mnie do niej przywodzi... Od polityki za-
wsze stroniłem. Do żadnej partii nie należałem, byłem jedynie 
harcerzem, członkiem towarzystw naukowych i związków 
zawodowych. Na propagandę i „ideologie polityczne” byłem 
od dziecka odporny, zachowując własne poglądy i w sprawach 
społecznych i politycznych”. Słowa te świadczą, że wielkość 
Pana Boga potrafił odczytać z przyrody, którą badał. Jego 
przyrodnicze badania naukowe naprowadzały go na Pana Boga, 
Tego, którego – jako praktykujący katolik – znał także z ob-
jawienia chrześcijańskiego. Zwróćmy także uwagę, że w tym 
przytoczonym tekście, autor wskazał jak wielkie znaczenie 
na jego życie miał rodzinny dom, jego rodzice. Profesor miał 
świadomość jak ważne i cenne wiano wyniósł z rodzinnego 
gniazda, wiano dobrego wychowania. Jakież do ważne prze-
słanie dla nas, dla świata nauki i kultury, dla naszego Narodu.
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Moi drodzy, prawdziwość tych zacytowanych słów, mo-
gliśmy poznać wszyscy, także my – osoby duchowne m.in. 
w czasie noworocznych spotkań opłatkowych nauczycieli aka-
demickich wrocławskich uczelni, jakie od roku 1987 odbywały 
się i do dziś się odbywają w środowisku Metropolitalnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego i Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego we Wrocławiu. Jako pracownik tych uczelni brałem 
udział w osiemnastu takich spotkaniach: od pierwszego w roku 
1987 aż do roku 2004, kiedy już jako biskup świdnicki kończy-
łem posługę rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. Czterokrotnie głosiłem homilię podczas Mszy św. 
w kaplicy seminaryjnej (1988, 1994, 1996 i 1998), a od roku 
1993 każdego roku przemawiałem w refektarzu przy opłatku. 
Jeśli dobrze pamiętam, to na pierwszym spotkaniu, w Niedzielę 
Chrztu Pańskiego, 11 stycznia 1987 roku, gdy cały dzień przy 
temperaturze -20 stopni C padał śnieg, o godz. 15.00 Mszę św. 
odprawił w kaplicy seminaryjnej dla ok. 350 uczestników na-
uczycieli akademickich, kard. Henryk Gulbinowicz, a homilię 
wygłosił ks. Mirosław Drzewiecki. Po Mszy św. w refektarzu 
seminaryjnym przemawiali: ks. prałat Aleksander Zienkiewicz, 
dziś Sługa Boży, ks. kardynał Henryk Gulbinowicz i w imieniu 
środowiska akademickiego Wrocławia – prof. Andrzej Wiktor. 
Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem tego przemówienia, 
w którym prelegent dał się poznać jako ktoś, kto zdąża do 
prawdy na skrzydłach rozumu i wiary.

Moi drodzy, dzisiaj 8 stycznia, mija dokładnie 15 lat, gdy 
w Watykanie jako rektorzy wrocławskich uczelni wręczaliśmy 
Ojcu św. Janowi Pawłowi II, Złoty Laur Akademicki z okazji 
50 rocznicy jego habilitacji. Po przemówieniu prof. Tadeusza 
Lutego, przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni 
Wrocławia i Opola, św. Jan Paweł II mówił o więzi jaka 
łączy w Polsce świat nauki i Kościół, naukę i religię, rozum 
i wiarę. Wyrażał nadzieję, że tego dialogu nauki i religii nie 
zburzy już żadna ideologia. Zauważył, że historia ciągle po-
twierdzała i  potwierdza, że nauka potrzebuje religii, a religia 
nauki.
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Myślę, że prof. Andrzej Wiktor, wraz z wieloma mecena-
sami wrocławskiej nauki, jako jeden z pierwszych budował 
owe mosty między nauką i religią, naukami przyrodniczymi 
i teologią, rozumem i wiarą, budował – dodajmy – w trudnym 
czasie narzucania ideologii marksistowskiej – także polskim 
uczelniom.

3. Przesłanie życia śp. prof. Andrzeja Wiktora

Drodzy bracia i siostry, kończąc naszą refleksję, możemy 
powiedzieć, iż żegnamy dziś we Wrocławiu wielkiego człowie-
ka nauki i wielkiego syna Kościoła, człowieka, który ubogacił 
polską i światową malakologię, czy szerzej biologię, czy jeszcze 
szerzej – nauki przyrodnicze. Profesor Wiktor kochał studentów, 
poświęcał im swój cenny czas, dbał o ich formację intelektualną, 
ale także o ich właściwą postawę życiową. Ktokolwiek zetknął 
się w życiu z prof. Wiktorem, musiał odnieść wrażenie, że 
doświadcza wielkiego człowieka, człowieka o wspaniałej oso-
bowości, człowieka o szlachetnych, chrześcijańskich zasadach 
moralnych, człowieka o wysokiej kulturze ducha.

Prof. Wiktor był wielkim miłośnikiem naszego papieża 
i naszej ojczyzny. Ogromnie przeżywał wraz z całym naro-
dem zmiany jakie nastąpiły w życiu społeczno-politycznym 
w Polsce. Martwił się o przyszłość kraju. Tak bardzo chciał, 
by zmiany dokonujące się w Polsce toczyły się w dobrym 
kierunku. Dziękujemy dziś Panu Bogu za takiego człowieka, 
za takiego naukowca, za takiego męża i ojca, za takiego syna 
narodu i Kościoła.

Zakończenie – słowo pożegnania

Drogi Panie Profesorze, cóż ci powiedzieć na pożegnanie?. 
Chcemy powiedzieć tylko jedno słowo – „Dziękujemy!”. Niech 
dusza twoja uwolniona z więzów ciała biegnie ku miejscom 
twojego życia. Niech biegnie na Podkarpacie, do rodzinnych 
stron, do Sopotu i do Poznania; niech spojrzy na miejsca świata, 
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które nawiedziłeś; niech zatrzyma się dłużej na Uniwersytecie 
Wrocławskim, niech biegnie na sale wykładowe, zakłady 
i pracownie Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie tyleż czasu 
spędziłeś z badaczami i z młodzieżą akademicką, niech biegnie 
na miejsca twego odpoczynku i relaksu; niech biegnie przed 
święte ołtarze, gdzie wysławiałeś Boga i czerpałeś moc do życia.

Niech biegnie przed Boży tron. Na twojej drodze do Boga 
składamy przed Jego Majestatem dar naszej kornej modlitwy 
prosząc, by Ojciec Miłosierdzia wybielił wszystkie cienie twego 
życia. Niech Światłość wiekuista i Pokój wieczny okryją cię na 
zawsze w niebieskim domu.

Wartość i skuteczność modlitwy 
a grzesznicy

Świdnica, 12 stycznia 2019 r.
Msza św. dla Towarzystwa Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke 

Kościół pw. św. Józefa

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, tutejsi, ojcowie paulini i goście, 
księża diecezjalni,

Drodzy przyjaciele Towarzystwa Przyjaciół Sługi Bożej 
Anny Jenke,

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!
W programie dzisiejszego, sobotniego dnia mamy w Świd-

nicy dwa spotkania noworoczno-opłatkowe: tutaj, o godz. 
9.00, w sanktuarium św. Józefa oraz w parafii katedralnej, 
o godz. 12,00. Niektórzy będą uczestniczyć w obydwu tych 
spotkaniach, dlatego podczas obecnej Mszy św. treść homilii 
skoncentrujemy wokół czytania pierwszego z Pierwszego Listu 
św. Jana Apostoła, zaś w katedrze, o godz. 12.00, odniesiemy 
się do dzisiejszej Ewangelii.
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1. Bóg wysłuchuje naszych próśb zgodnie z Jego wolą

Zaczynamy od pierwszego zdania z dzisiejszego czytania, 
które brzmi: „Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega 
na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb 
zgodnych z Jego wolą” (1 J 5,14). Św. Jan przypomina nam, że 
Syn Boży wysłuchuje wszystkich naszych próśb, ale dodaje – 
zgodnych z Jego wolą. Ten dodatek jest bardzo ważny. Mamy 
czasem żal do Pana Boga, że modliliśmy się długi czas o coś, 
o jakąś szczególną łaskę, o coś, co było dla nas bardzo ważne 
– i Bóg nas nie wysłuchał. Stało się inaczej, niż prosiliśmy. 
Tak bywa czasem, gdy modlimy się np. o uleczenie kogoś ze 
śmiertelnej choroby, czy o jakiś inny dar, który, naszym zdaniem 
jest czymś dobrym. Św. Jan w dzisiejszym fragmencie swego 
listu nam wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego Bóg nie 
spełnia naszej prośby. Odpowiada nam, że widocznie ta nasza 
prośba nie była zgodna z Jego wolą, z wolą Pana Boga. Trudno 
nam jest przyjąć taką wolę Bożą, ale jesteśmy bezsilni. Trzeba 
w takim przypadku pogodzić się z wolą Boga. Bóg patrzy dalej, 
ma daleką perspektywę widzenia. Trzeba być przekonanym, 
że kiedyś tę wolę Bożą zrozumiemy i będziemy w wieczności 
wychwalać Pana Boga, że tak się stało. Pan Jezus nam polecił 
mówić w modlitwie „Ojcze nasz” – „Bądź wola Twoja jako 
w niebie tak i na ziemi”.

2. Grzech, który nie sprowadza śmierci i grzech, 
który sprowadza śmierć

W dalszym fragmencie listu, św. Jan rozróżnia grzech, który 
nie sprowadza śmierci od grzechu, który sprowadza śmierć. 
Grzech, który sprowadza śmierć, to prawdopodobnie grzech 
przeciwko Duchowi Świętemu, czyli brak wiary w Boże mi-
łosierdzie, przekonanie, że Bóg nie jest w stanie mi takiego 
grzechu odpuścić. Niektórzy teologowie moraliści w związku 
z tym mówią o grzechu popełnionym w sposób zamierzony. 
Świadomie i dobrowolnie grzeszę, gdyż Bóg i tak mi ten grzech 
odpuści. Jest to świadoma, celowa i zamierzona zdrada Pana 



48

Boga. Może być także grzech niezamierzony, popełniony ze 
słabości, bez wyraźnego zamierzenia i zlekceważenia, czyli bez 
pogardy Pana Boga. Autor listu, św. Jan, poleca nam modlić 
się zwłaszcza za tych, którzy popełnili grzech ze słabości, ale 
nie utracili wiary w Boże miłosierdzie. Natomiast, gorzej się 
dzieje z człowiekiem, który popełnił grzech, który sprowadza 
śmierć, śmierć wiary i miłości do Pana Boga. Prawdopodobnie 
jest to ktoś, kto dał się zaprzedać diabłu.

3. Syn Boży obdarzył nas zdolnością rozumu 
do poznania prawdziwego Boga

„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdol-
nością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy 
w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On 
zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dzieci 
strzeżcie się fałszywych bogów” (1 J 5,20-21). Jezus stał się 
naszą światłością. Jego narodzenie było postrzegane jako zja-
wienie się światłości. Dzisiaj przed Ewangelią zostało to nam 
ponownie przypomniane: „Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło” (Mt 4,16). To światło płynie od Ducha Świę-
tego. Chrystus to światło prawdy i ciepło miłości pochodzące 
od Ducha Świętego przekazuje nam w sakramentach, nie tylko 
w chrzcie i w bierzmowaniu, bo to są sakramenty, które tylko 
jeden raz przyjmujemy w życiu, ale światło i moc Ducha Świę-
tego otrzymujemy podczas sakramentu pokuty i nade wszyst-
ko podczas Eucharystii. Ileż jest ludzi nierozumnych, którzy 
Pana Boga nie znają. Wsłuchujmy się w Ewangelię Chrystusa, 
przyjmujmy nabożnie Jego Najświętsze Ciało. Napełniajmy się 
w tern sposób światłem i mocą Ducha Świętego.

Zakończenie

Moi drodzy, kończy się powoli okres Bożego Narodzenia. 
Dzisiaj przybyliśmy, by kolędować. Wiemy, że w naszych 
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kolędach jest tyle miłości, radości, czułości, ciepła. Wiemy, że 
żaden naród w świecie nie ma tylu kolęd, co my, Polacy. To 
dobrze, że śpiewamy kolędy, że należymy do różnych zespołów 
śpiewaczych, muzycznych. Ważne jest także to, byśmy żyli 
tajemnicą Bożego Narodzenia w ciągu roku. Jak będziemy 
starali się zachować ten klimat świąteczny, to będzie nam ła-
twiej kochać, przebaczać, to będzie nam łatwiej być dobrymi, 
radosnymi.

Ochrzczeni świadkowie Chrystusa
Witoszów, 13 stycznia 2019 r.

Msza św. w uroczystość Chrztu Pańskiego 
Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Wstęp

Często w naszym życiu przeżywamy różne powtórki. Po-
wtarza się np. każdy dzień. Oczywiście, każdy nowy dzień 
jest trochę inny, ale dzień i noc to są takie pewne przyrodnicze 
powtórzenia. Ostatnio też przeżywaliśmy święta Narodzenia 
Pańskiego. To były kolejne święta, jakby powtórzone przeży-
cie tajemnicy zamieszkania Boga w ludzkiej postaci na ziemi, 
tajemnicy wcielenia Syna Bożego.

Dzisiaj też mamy taką powtórkę, mianowicie chcemy 
się powtórnie pochylić nad tajemnicą chrztu. Najpierw nad 
tajemnicą chrztu Pana Jezusa, a także nad tajemnicą naszego 
chrztu. Chcemy też przypomnieć sobie, jakie mamy przywileje 
z tego tytułu, że jesteśmy ochrzczeni i jakie też na nas ciążą 
zobowiązania.

1. Wymowa chrztu Pana Jezusa

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas nad Jordan. Pan Jezus ma 
już trzydzieści lat. Gdy tydzień temu było święto Objawienia 
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Pana Jezusa, to Pan Jezus był maluteńki, był dzieciątkiem, do 
którego po pasterzach przybyli Mędrcy ze Wschodu. Najpierw 
się objawił pasterzom, potem Mędrcom ze Wschodu, a po 
trzydziestu latach sam Ojciec Niebieski objawia swojego Syna 
narodowi wybranemu. Było to w czasie chrztu Pana Jezusa, 
gdzie miało miejsce objawienie całej Trójcy Świętej. Jezus był 
tym, który przyjmował chrzest, nad Jego Osobą pojawiła się 
gołębica, która oznaczała zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa 
i był słyszany głos Ojca, zaświadczający o tym, kto jest chrzczo-
ny: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” 
(Mt 3,17). To objawienie się Boga w Trójcy Jedynego było 
już na początku publicznej działalności Pana Jezusa, bo przez 
chrzest w Jordanie Pan Jezus zainaugurował swoją publiczną 
działalność.

Pamiętamy, że Jan sprzeciwił się Jezusowi, gdy Ten przy-
szedł, wstąpił do Jordanu i prosił o chrzest, bo wiedział, że Jezus 
nie jest obciążony grzechami, a chrzest, którego udzielał Jan 
był dla pokutników, dla grzeszników. Dlatego nie chciał Jezusa 
ochrzcić, ale już wtedy, na początku publicznej działalności Pan 
Jezus chciał się przybliżyć do ludzi i wejść w ich położenie. 
Chciał niejako stać się wraz z nimi grzesznikiem. Tu chodziło 
o to, że Pan Jezus jakby zabrał te grzechy od wszystkich ludzi 
i wiemy, że potem je zaniósł na krzyż i zniszczył je swoją 
śmiercią. Grzechy są odpuszczone tym, którzy przyznają się 
do nich i proszą o przebaczenie.

Moi drodzy, potem Pan Jezus w mocy Ducha Świętego, 
który na Niego zstąpił w czasie chrztu i Go namaścił, rozpoczął 
działalność publiczną – głosił Ewangelię i czynił cuda. Potem 
w mocy Ducha Świętego przeżywał swoją mękę, swoją śmierć, 
swoje konanie na krzyżu i w mocy Ducha Świętego zmartwych-
wstał. A następnie tego Ducha Świętego zesłał Kościołowi, 
obdarzył Nim Kościół, żeby dzięki mocy otrzymywanej od 
Ducha Świętego ludzie na ziemi mogli wypełniać wolę Bożą 
i zachowywać Boże przykazania.

Moi drodzy, to takie przypomnienie tego faktu, który się 
wydarzył na początku publicznej działalności Pana Jezusa – 
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Jego chrztu w Jordanie. Mówimy, że przez ten chrzest Pan 
Jezus uświęcił wodę, która została przez Niego wskazana jako 
potrzebna do sakramentu chrztu świętego. Jezus przed swoim 
odejściem do nieba dał taki nakaz misyjny: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego” (Mt 28,19), „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony” (Mk 16,16a).

2. Znaczenie chrztu w życiu chrześcijan

Moi drodzy, dlatego przyjmujemy chrzest. Właściwie to na 
początku było tak, że najpierw było przygotowanie do chrztu 
i gdy człowiek wyznał swoją wiarę, to na znak tej wiary mógł 
przyjąć chrzest, ale z czasem Kościół podjął taką praktykę, 
zawarł jakby umowę z rodzicami, że jeżeli rodzice są wierzący 
i zapewniają dziecku wychowanie religijne, doprowadzą dziec-
ko do świadomej wiary, to Kościół udziela chrztu niemowlętom. 
Jest to pod warunkiem, że dziecko będzie wychowane w wierze 
katolickiej i gdy dorośnie, to usłyszy najpierw od rodziców, 
a potem od katechetów i w kościele – kim jest Bóg i przyj-
mie te prawdy, które na ziemię przyniósł Pan Jezus. Dlatego 
chrzcimy niemowlęta i dzisiaj też jedno niemowlę za chwilę 
będzie ochrzczone.

Moi drodzy, nie pamiętamy naszego chrztu, ale jako chrze-
ścijanie wiemy jedno, że to było bardzo ważne wydarzenie, to 
była brama, która nam otworzyła drogę do innych sakramentów 
świętych, tych świętych znaków, przez które w naszym życiu 
działa sam Bóg, przez które nam pomaga, przez które oddaje-
my Bogu uwielbienie, oddajemy cześć i zarazem dostępujemy 
uświęcenia, otrzymujemy moc Bożą.

Moi drodzy, zwykle pamiętamy datę urodzenia, obchodzimy 
urodziny. Zwłaszcza w krajach zachodnich, np. w Niemczech, 
bardzo chętnie obchodzi się dzień urodzin. Natomiast w kra-
jach wschodnich, m.in. w Polsce, obchodzimy imieniny. To 
jest pamiątka naszego chrztu, bo imię oficjalnie otrzymujemy 
na chrzcie świętym, bo gdy ksiądz jako szafarz chrztu udzie-
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la tego sakramentu, to na początku formuły sakramentalnej 
wymienia imię. Dlatego zawsze, jak przeżywamy Niedzielę 
Chrztu Pańskiego, to otrzymujemy takie zalecenie od naszych 
kapłanów, którzy głoszą homilię, żeby kto zapomniał, kiedy 
był ochrzczony, to dowiedział się, kiedy był jego chrzest, bo 
to było najważniejsze wydarzenie w kalendarzu religijnym, 
kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi. Przez chrzest jest zmyty 
grzech pierworodny, otrzymujemy łaskę dziecięctwa Bożego 
i wchodzimy do wspólnoty Kościoła. To są te przywileje, które 
otrzymujemy, gdy przyjmujemy chrzest i dlatego nie tylko po-
winniśmy obchodzić rocznicę urodzin, ale także rocznicę chrztu 
świętego. Ona nie zawsze się zgadza z naszymi imieninami, bo 
niekiedy naszych patronów czcimy w inne dni.

Jeśli mogę powiedzieć o sobie, to ja już od wielu lat, każdego 
roku obchodzę rocznicę chrztu świętego, a byłem chrzczony 
13 sierpnia w 1944 roku. W tym roku będzie siedemdziesiąt pięć 
lat i trzeba będzie znowu tę rocznicę ładnie obejść tam, gdzie 
byłem ochrzczony. Proboszcz oczywiście już nie żyje. Chrzcił 
mnie ksiądz Stanisław Sołtysik i jak byłem diakonem, to on 
jeszcze żył. On nie pamiętał dokładnie chrztu, ale w księdze 
parafialnej znaleźliśmy jego zapis. Tam są odnotowani rodzice 
naturalni, chrzestni i jest też notatka, że przyjąłem święcenia 
kapłańskie i biskupie.

Moi drodzy, podejmijmy więc takie zobowiązanie, że kto 
z nas nie wie, kiedy był ochrzczony, to może się tego dowie-
dzieć. Jeśli nie znamy daty, to może wiemy, w jakim to było 
kościele i tam, w księgach metrykalnych można znaleźć datę 
chrztu, żeby wiedzieć, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi. To 
jest bardzo doniosłe i ważne.

3. Zobowiązania wynikające z przyjętego chrztu

I co jest jeszcze ważne? Żebyśmy żyli tajemnicą chrztu 
świętego, tymi zobowiązaniami, które oprócz przywilejów, 
na nas spadają, gdy przyjmiemy sakrament chrztu świętego. 
O tych zobowiązaniach nie mówimy oczywiście, gdy jesteśmy 
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w okresie niemowlęcym, ale potem, gdy dorastamy, gdy się do-
wiemy kim jest Jezus, co dla nas uczynił, czym jest Ewangelia, 
to mamy zobowiązanie, byśmy tą Ewangelią żyli, Ewangelii 
bronili, Ewangelię głosili i według Ewangelii kształtowali nasze 
życie. To jest to świadczenie o Jezusie Chrystusie. Jeśli Pan Je-
zus mówił: „będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8), to najpierw 
mówił do apostołów, ale to jest zlecenie dla wszystkich Jego 
uczniów, w całych dziejach Kościoła, także i dla nas. Zatem 
jako ochrzczeni winniśmy czuć się świadkami Jezusa Chrystusa, 
winniśmy wyznawać naszą wiarę w słowach i czynach, bronić 
prawd wiary i je głosić. Dzisiaj to jest bardzo aktualne, bo świat 
odwraca się od Pana Boga i odwraca się od chrześcijaństwa, 
zwłaszcza świat zachodni.

U nas znowu wracają dysputy światopoglądowe: Kościół – 
państwo. Wielu mądrych ludzi podejrzewa, że chodzi o to, żeby 
wyrzucić katechezę ze szkół, żeby wprowadzić ateizm, laickość, 
w imię tzw. neutralizacji światopoglądowej. W podtekście za-
wsze chodzi o zniszczenie wiary i dlatego jako chrześcijanie, 
jako ludzie ochrzczeni, powinniśmy się tym interesować i nie 
mówić, że nas to nie obchodzi, że się nie mieszamy do tych 
spraw. Ksiądz arcybiskup Gądecki w oświadczeniu poprosił, 
żeby nie włączać Kościoła do tej walki przedwyborczej, do 
kampanii przedwyborczej, bo jesienią będą wybory do parla-
mentu. Prosił usilnie i jest to napisane w prasie katolickiej, żeby 
Kościół nie był znowu jakąś kartą przetargową, bo niektórzy 
chcą zbijać interes na takiej obcesowej walce z Kościołem.

Moi drodzy, jeśli to mówimy, to nie jest to mieszanie się 
w politykę, ale wszystko o czym mówimy jest konsekwencją 
naszego chrztu, który przyjęliśmy i który jest dla nas wielkim 
przywilejem, wyróżnieniem. To, że jestem uczniem Chrystusa, 
że jestem dzieckiem Bożym, że jestem członkiem Kościoła, to 
jest najpiękniejszy tytuł, ważniejszy od tytułów ministerialnych, 
od tytułów profesorskich. Ceńmy sobie ten tytuł. To nie jest 
pycha, to jest pokora. Tym bardziej, jak przeżywamy nasze 
chrześcijaństwo w stylu Chrystusa, jak jesteśmy pokorni, jak 
potrafimy służyć, potrafimy być darem dla drugiego człowieka, 
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mąż dla żony, żona dla męża, dla każdego człowieka, to wtedy 
dajemy poznać, że cenimy sobie dziecięctwo Boże i to, że 
jesteśmy uczniami Pana Jezusa, czyli krótko – chrześcijanami.

Zakończenie

Dlatego, bracia i siostry, będziemy dzisiaj modlić się o to, 
żebyśmy Bogu byli wdzięczni za dar chrztu i żebyśmy żyli 
zobowiązaniami chrztu świętego. Wszystko jest możliwe do 
wykonania pod warunkiem, że jesteśmy otwarci na Ducha 
Świętego, którego otrzymaliśmy na chrzcie, ale który jest nam 
dodawany na każdej Eucharystii, w której uczestniczymy. 
Dlatego tak ważna jest nasza obecność na Eucharystii, żeby-
śmy przyjmowali Ducha Świętego, by Duch Święty uzdalniał 
naszego ducha do życia według prawd ewangelicznych, też 
do cierpienia, do niesienia wszystkich krzyży, do wypełniania 
naszego powołania. Dlatego módlmy się dzisiaj, żebyśmy byli 
dobrymi świadkami Jezusa Chrystusa jako ludzie ochrzczeni 
i wybierzmowani.

Nasza siła i moc w Chrystusie
Świdnica, 15 stycznia 2019 r.

Msza św. „wtorkowa” przed obrazem Matki Bożej Świdnickiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Będąc na początku okresu zwykłego, tej pierwszej części 
poświątecznej zauważmy, że w liturgii codziennej czytamy 
najpierw List do Hebrajczyków, który jest przypisywany 
św. Pawłowi. Niektórzy wątpią w autorstwo tego listu. Czytamy 
także Ewangelię według św. Marka, która jest najkrótsza, ale 
jak mówią historycy, bibliści, jest ona najstarsza. Jako pierw-
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sza powstała wśród czterech Ewangelii. Św. Marek przede 
wszystkim opisuje cuda Pana Jezusa i wykazuje, że Jezus jest 
Synem Bożym. To synostwo Boże, ta moc Boża ujawnia się 
w Jego cudach.

1. Miejsce człowieka w dziele stworzenia

Po tym przypomnieniu możemy spojrzeć na dzisiejsze 
fragmenty świętych tekstów biblijnych. We fragmencie Listu 
do Hebrajczyków jest mowa o człowieku, o jego wysokiej god-
ności jaką otrzymał od Pana Boga. Został nieco umniejszony od 
aniołów, dlatego że jego duch jest zanurzony w ciele. Jako ludzie 
jesteśmy uduchowioną materią i zajmujemy miejsce środkowe 
między światem niewidzialnym, gdzie najważniejszy jest Bóg. 
Potem mamy duchy bez ciała, to są aniołowie i na trzecim miej-
scu jesteśmy my, jako ludzie. Pod nami są jeszcze istoty żyjące, 
zwierzęta i rośliny i wreszcie świat minerałów. Jak popatrzymy 
na tę hierarchię, to widzimy, że nasze miejsce jest w środku, na 
przecięciu świata duchowego i materialnego. Mamy w sobie coś 
z Pana Boga, bo myślimy, bo kochamy, jesteśmy wolni. Mamy 
podobieństwo do Pana Boga przez naszego ducha, ale mamy 
podobieństwo, mamy swoich krewnych w świecie niższym, 
bo spełniamy podobne czynności jak zwierzęta, jak rośliny. 
Dysponujemy życiem biologicznym w tym świecie, dysponując 
także życiem duchowym.

2. Moc Chrystusa wobec złego ducha

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Pana Jezusa, który naucza 
i który natrafia na człowieka opętanego przez ducha nieczy-
stego. Jezus okazuje swoją moc także nad duchami złymi, nad 
szatanem. „Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego” 
(Mk 1, 25). Duch ten jest posłuszny Chrystusowi i człowiek 
zostaje uwolniony od ducha złego, od szatana.

Aniołowie, którzy się zbuntowali i zostali wypędzeni z nieba 
przez św. Michała Archanioła byli zgodni do oddawania chwały 
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Bogu Stwórcy świata, ale jak się dowiedzieli, że Bóg będzie 
Wcielony, przyjmie postać człowieka, zamieszka na ziemi, to 
wtedy niektórzy aniołowie sprzeciwili się i powiedzieli, że nie 
będą kłaniać się Bogu, który stał się człowiekiem. Tych zbun-
towanych aniołów nazywamy szatanami. Modlimy się do św. 
Michała Archanioła, żeby tego szatana poskromił, żeby on tutaj 
nie szalał na ziemi. Czasem tak to wygląda jakby się zerwał 
z łańcucha i podejmował szkodliwe działanie, bałamucił ludzi. 
Wystarczy popatrzeć na to co się dzieje w narodzie, w świecie, 
żeby być przekonanym, że duch zły aktywnie na ziemi działa. 
Na to działanie mamy lek, bo naszą siłą i mocą jest Chrystus. 
Zwyciężył On szatana, chociaż go nie wypędził z tego świata, 
ale zostawił i dzisiaj nam dokucza. Jeżeli się trzymamy ręki 
Chrystusowej, to zawsze możemy szatana zwyciężyć.

Prośmy Matkę Najświętszą, którą czcimy w naszej katedrze, 
żeby nam u Jej Syna, naszego Zbawiciela wypraszała łaskę 
zwyciężania zła w naszej codzienności. Również w naszej oj-
czyźnie, w naszym narodzie niech zawsze dobro zwycięża, by 
szatan nie panował nad ludzkimi sercami, ale żeby był przez 
Jezusa wyrzucany za przyczyną naszych próśb, byśmy byli 
wolni od jego zniewalającej mocy. Prośmy o to Matkę Bożą, 
wspominając to tragiczne wydarzenie w Gdańsku. Zastanawiaj-
my się, co Pan Bóg przez to wydarzenie chce nam przekazać. 
Jest to mowa Pana Boga przez wydarzenia, które się dzieją. Na 
wszystko trzeba patrzeć okiem wiary, poprzez pryzmat Ewan-
gelii. Niech nam udzieli tej łaski Pan Bóg za przyczyną Matki 
Bożej Świdnickiej i także dzisiaj wspomoże nas w różnych 
potrzebach, które po Mszy św. przedstawimy Mu w naszych 
prośbach i podziękowaniach.
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Kolędnicy misyjni i ich troska o powołania
Dzierżoniów, 19 stycznia 2019 r.

Msza św. w czasie spotkania dla kolędników misyjnych 
Kościół pw. Maryi Matki Kościoła

Wstęp

Pięknie przystrojeni przybyliście dzisiaj do dzierżoniowskie-
go Betlejem, do tej świątyni i wszyscy razem się cieszymy, bo 
w tej Eucharystii powitamy Pana Jezusa, który 2019 lat temu 
narodził się w Betlejem, a dzisiaj – jak już powiedzieliśmy – ro-
dzi się dla nas w każdej Eucharystii. My Go witamy, śpiewamy 
Mu i się cieszymy.

W homilii, którą teraz chcę wygłosić, powiemy najpierw 
o powołaniu Lewiego, czyli św. Mateusza, na apostoła. Na-
stępnie krótko powiemy o powołaniu dzisiejszego patrona, 
którym jest św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski. 
A potem o powołaniu misjonarzy i naszym powołaniu. To jest 
taki szeroki plan, ale go zgrabnie i zwięźle przedstawimy w tej 
refleksji homilijnej według tego naszkicowanego planu.

1. Powołanie apostoła Mateusza

Zaczynamy od wydarzenia, które nam dzisiaj przywołuje 
Ewangelia św. Marka. Jest mowa o powołaniu jednego z dwu-
nastu apostołów – Lewiego. Lewi, to nie był Lewandowski, bo 
dzisiaj, jak pada słowo „Lewy”, to myślimy o Lewandowskim, 
który jest znakomitym piłkarzem, ale takie imię miał celnik, 
który w komorze celnej pobierał opłaty za przechodzenie przez 
granicę. Dzisiaj to jest może mniej widoczne, ale jeszcze jak 
jedziemy np. na Ukrainę i przekraczamy granicę w Korczowej 
czy w innym miejscu, to trzeba stać kilka godzin, żeby przejść 
przez granicę. Tam przychodzą celnicy, sprawdzają co wieziemy 
i czasem trzeba zapłacić za towary, które wieziemy, a niekiedy 
oczekują na jakąś łapówkę, żeby pozwolili szybciej przejechać. 
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To są takie urzędy mniej ciekawe i zwykle ludzie nie lubią 
celników, bo często oszukują, często domagają się łapówek.

Tak też było za czasów Pana Jezusa. Z pewnością Lewi 
nie był lubiany, bo zbierał pieniądze na rzecz okupanta, a przy 
okazji napełniał też swoją osobistą kasę. I zobaczcie! Takiego 
człowieka, który taki zawód – jakby brudny – wykonywał, Pan 
Jezus powołał i chciał go mieć wśród dwunastu apostołów. Było 
zdziwienie, że Pan Jezus powołał takiego człowieka, bo zwykle 
ludzie myśleli – i my też dzisiaj tak myślimy – że Pan Jezus po-
wołuje najlepszych do kapłaństwa, do zakonu, a niekoniecznie 
tak jest. Powołuje też grzeszników, czasem takich ludzi, którzy 
mają różne wady, różne słabości. To już jest sprawa Pana Jezusa, 
bo nie my się pchamy do kapłaństwa, nie my stajemy się misjo-
narzami, nie my idziemy do zakonu, tylko Pan Jezus powołuje. 
Każdy człowiek, który chce być kapłanem czy siostrą zakonną, 
otrzymuje łaskę powołania. Pan Jezus powiedział: „Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16a) oraz „Proście Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). 
Te słowa Pana Jezusa wskazują, że zawsze On sam powołuje 
ludzi do specjalnych zadań w Kościele.

I tak było z Mateuszem. Słyszeliśmy, że Mateusz, jak był 
już przy Jezusie, to zaprosił Go do siebie na ucztę. Po co za-
prosił? Z pewnością chciał podziękować za to, że Pan Jezus go 
powołał takiego, jakim był – jako celnika. Z pewnością też na 
to spotkanie Mateusz zaprosił kolegów po fachu i jak faryze-
usze zobaczyli, że tam są tacy oprawcy i grzesznicy, to zaczęli 
mruczeć – „Gdzie On tu przyszedł? Taki ważny prorok, który 
czyni cuda, pięknie naucza, a tutaj otoczył się grzesznikami”. 
I co na to powiedział Pan Jezus? Słyszeliśmy ważne słowa: 
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” 
(Mt 9,12.13b). Tak Pan Jezus wyjaśnił faryzeuszom, którzy 
mruczeli, że On przyszedł do grzeszników, do celników.

Dokończmy jeszcze ten pierwszy wątek – powołanie 
Mateusza. Mateusz uczestniczył potem przy Jezusie w tych 
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wszystkich wydarzeniach, które wiązały się nie tylko z cudami, 
ale także z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, 
a potem był apostołem i głosił Ewangelię. To on pozostawił po 
sobie Ewangelię. Wśród czterech Ewangelii, na pierwszym pla-
nie jest Ewangelia Mateusza. Pierwszy jest Mateusz, drugi jest 
Marek, potem Łukasz i czwarty – Jan. Ewangelia św. Mateusza 
jest najdłuższa i ma dwadzieścia osiem rozdziałów. Mateusz 
napisał tę Ewangelię, żebyśmy wiedzieli dzisiaj, co Pan Jezus 
robił, czego nauczał, jakie cuda czynił i też wiedzieli o Jego 
procesie sądowym, o Jego śmierci i o Jego zmartwychwstaniu. 
To spisał św. Mateusz i dzięki niemu dowiadujemy się, jak wy-
glądała praca misyjna, zbawcze dzieło Pana Jezusa. To punkt 
pierwszy – powołanie Lewiego, czyli Mateusza na apostoła.

2. Powołanie biskupa Józefa Sebastiana Pelczara

Punkt drugi, to jest powołanie Józefa Sebastiana Pelczara. 
Miało to miejsce na Podkarpaciu. Tam jest taka miejscowość 
Korczyn koło Krosna i tam 17 stycznia 1842 roku on się uro-
dził. To było prawie w połowie wieku XIX, kiedy Polska była 
w niewoli. W religijnej rodzinie urodził się chłopczyk, któremu 
dano podwójne imię Józef Sebastian. Chodził do szkoły, do 
liceum w Przemyślu, gdzie zdał maturę i poszedł do semi-
narium. Wtedy do kapłaństwa klerycy uczyli się tylko cztery 
lata, a dzisiaj sześć. Został kapłanem, wikariuszem, a potem 
wysłano go do Rzymu i tam zrobił dwa doktoraty – jeden 
z teologii, a drugi z prawa kanonicznego. Wrócił do diecezji 
przemyskiej i został jeszcze wikariuszem jakiś czas, a potem 
był powołany na profesora, bo miał dwa doktoraty i uczył kle-
ryków w seminarium. Ponieważ był mądry i zaczął dużo pisać, 
to go powołano do Krakowa. A co było w Krakowie? Uniwer-
sytet Jagielloński! To jest najstarsza uczelnia w Polsce – od 
roku 1364 i jest do dzisiaj. Na początku mówiło się Akademia 
Krakowska. Tam był profesorem przez dwadzieścia dwa lata 
aż do momentu, kiedy został mianowany biskupem. Był tam 
dziekanem wydziału, był też prorektorem i nawet rektorem 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego. To było jeszcze czas zaborów. 
W 1899 r. został wybrany najpierw na biskupa pomocnego, 
a rok później w 1900 r. został biskupem przemyskim. Gdzie 
leży Przemyśl? Kto był w Przemyślu? Ręka do góry. Ja byłem 
w Przemyślu kilka razy i tam jest ładna diecezja, tam płynie San 
i są Bieszczady, a w tym roku w Bieszczadach wielkie śniegi, 
takie jak w Tatrach, takie jak w wyższych partiach Karkonoszy. 
W takiej uroczej krainie działał przez dwadzieścia cztery lata 
jako biskup i zmarł 28 marca 1924 roku, a więc był świadkiem 
I wojny światowej i był świadkiem odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku.

Jeszcze jedna informacja o tym świętym, mianowicie, 
jako biskup pisał bardzo ważne i poczytne książki ascetyczne, 
z których uczyli się klerycy i kapłani, i brali je sobie na rozmy-
ślanie. Do dzisiaj jego książki są aktualne. W jednej ze swoich 
książek napisał tak: „Pan Bóg na ziemi postawił trzy pomniki”. 
Wiemy, co to jest pomnik? Wiemy! Tutaj koło kościoła jest po-
mnik św. Jana Pawła II. Byłem przy jego poświęceniu. Mamy 
różne pomniki – dla poetów, dla wielkich polityków, ale też 
dla świętych. I ten biskup przemyski, Józef Sebastian Pelczar, 
napisał w jednej książce, że „Pan Bóg na ziemi postawił trzy 
pomniki”. Jakie? Pierwszy pomnik to jest w Betlejem – żłóbek. 
Drugi pomnik to jest Golgota, na której stanął krzyż. I trzeci 
pomnik to jest ołtarz, przy którym jesteśmy. To są według niego 
pomniki miłości. Jak staniemy przed każdym tym pomnikiem, 
to sobie uświadamiamy, że Bóg nas miłuje. Bóg nas miłuje, 
bo Jezus przyszedł jako dzieciątko, narodzone w stajni, wśród 
zwierząt, odrzucone przez ludzi. Było tam z pewnością zimno 
i może Maryja miała jakieś pieluszki, bo spodziewała się, że 
zbliża się narodzenie dzieciątka, ale to było wszystko ubogie. 
W kolędzie śpiewamy:

„Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami”.
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W tej kolędzie mówimy o tym, jak Pan Jezus nas pokochał, 
że zostawił niebo, żeby być wśród nas. Co więcej, żeby tu na 
ziemi z nami być, żeby też umrzeć, żeby cierpieć. To jego ubogie 
narodzenie to jest już pomnik miłości.

Potem krzyż, śmierć za nas z miłości. „Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(J 15,13). Mówimy, że krzyż jest znakiem miłości Jezusa do nas.

I ołtarz, Eucharystia. Pan Jezus jest z nami, jakby na zawoła-
nie. Przyszedł dla wszystkich pokoleń, dla wszystkich narodów 
i dlatego wymyślił dla nas taką szczególną obecność na ziemi, 
obecność w Eucharystii, we Mszy Świętej, pod postacią chleba 
i wina. To Jego miłość to sprawiła, że chciał być z nami, także 
z dzisiejszym pokoleniem i jest z nami tutaj w kościele.

To są trzy pomniki miłości. Warto je sobie zapamiętać – 
żłóbek, krzyż i ołtarz. Trzy pomniki, które Pan Bóg postawił 
na ziemi. Warto się przed nimi zatrzymywać i tę miłości Pana 
Boga do nas rozważać. To św. Józef Sebastian Pelczar – patron 
dnia dzisiejszego, który żył na ziemi osiemdziesiąt dwa lata: 
1842-1924.

3. Powołanie współczesnych misjonarzy

I jeszcze trzeci punkt przed nami – powołanie dzisiejszych 
kapłanów, biskupów do służby Bożej, dzisiaj mówimy także 
o powołaniu misjonarzy. Na misjach pracuje ponad dwa tysiące 
naszych polskich misjonarzy i misjonarek, bo nie tylko księża 
są misjonarzami, ale są też siostry zakonne i świeccy. Taką 
świecką misjonarką z naszej diecezji jest Nina z Wałbrzycha, 
która pracuje w Ameryce Południowej w Peru. Odwiedza nas 
i podobno ma wyjść za mąż, bo nie jest zakonnicą, tylko osobą 
„do wzięcia” i jako przyszła żona i matka może pełnić posługę 
misjonarki, bo nie tylko księża, nie tylko siostry zakonne, ale 
wszyscy chrześcijanie powinni być misjonarzami, tzn. być na 
służbie Pana Jezusa i opowiadać ludziom, że Pan Jezus jest 
najważniejszy, bo nas najbardziej ukochał, bo nas obdarzył 
Ewangelią, bo za nas umarł na krzyżu, bo nam przebacza grze-
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chy i chce być z nami na wieczność w niebie. To jest zadanie 
dla nas wszystkich.

Moi drodzy, modlimy się za misjonarzy, żeby ich nie bra-
kowało, bo wiemy, że jeszcze grubo ponad połowa ludzkości 
nie zna Pana Jezusa. Chrześcijan jest mniej więcej jedna trzecia 
ludzi na świecie, czyli ponad dwa miliardy, a ponad cztery 
miliardy to są ludzie, którzy jeszcze nie są chrześcijanami. Jest 
zatem wielkie pole do ewangelizacji. To aż trudno zrozumieć, 
że upłynęło dwa tysiące lat, a jest jeszcze tylu ludzi, którzy nie 
są chrześcijanami. To jest dla nas zadanie, byśmy w tym dziele 
byli obecni.

Dzisiaj się modlimy za dzieci afrykańskie z Burundi 
i z Rwandy. Tam są dzieci o wiele biedniejsze. Gdy patrzę na 
was, to macie ciepłe kurteczki, ciepłe czapeczki na głowach, 
zwłaszcza dziewczynki i macie z pewnością ciepłą bieliznę. 
W Afryce pewnie nie trzeba takich ciepłych ubrań, bo tam jest 
ciągle ciepło, ale też dziewczynki i chłopcy chcą być ładnie 
ubrani, mieć ładne sukieneczki, chodzić w ładnych ubrankach, 
a nie ma pieniędzy. Może też są głodne i dlatego im pomagamy 
jako przyjaciele Pana Jezusa. Modlimy się też, żeby oni Pana 
Jezusa pokochali i żeby nie żyli w biedzie, ale żeby dzięki naszej 
pomocy było im lepiej. Takie jest nasze powołanie.

Cieszymy się, że tutaj przyjechaliśmy. Może powinno być 
nas więcej, a siostra Magdalena mówiła wczoraj, że może 
odwołamy to spotkanie, bo jest mróz, bo jest dzisiaj pogrzeb 
w Gdańsku, to może my żagle zwiniemy, a ja mówię: „Nie! 
Jedziemy do Dzierżoniowa. Ile nas będzie, to będzie, ale chcemy 
tę tradycję podtrzymywać, żeby się spotykać w okresie Bożego 
Narodzenia jako kolędnicy misyjni i żeby sprawić radość Panu 
Jezusowi, pokazać, że Go kochamy, że chcemy o Nim mówić 
i być Jego misjonarzami w dzisiejszym świecie.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, drodzy kolędnicy, za chwilę przej-
dziemy do celebracji liturgii eucharystycznej. Powitamy wśród 
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nas Jezusa Chrystusa, tego samego, który 2019 lat temu się 
narodził, który za nas oddał życie na krzyżu i który pozostał 
z nami tu, na ziemi, by nam przypominać Ewangelię, którą 
ogłosił, by z nami uobecniać swoją zbawczą ofiarę i być dla 
nas pokarmem. Niech On nas prowadzi, a my idźmy za Nim, 
prosząc Go, by błogosławił nam i tym, za których się dzisiaj 
modlimy. Amen.

Oddani Chrystusowi i Maryi
Udanin, 20 stycznia 2019 r.

Msza św. z racji spotkania świąteczno-noworocznego z mieszkańcami 
gminy Udanin 

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej

1. Potrójne objawienie Chrystusa

Przeżywamy kolejną niedzielę styczniową. To już jest trze-
cia niedziela w tym roku. Przypomnę, że pierwsza niedziela to 
była uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, tydzień 
temu była Niedziela Chrztu Pańskiego, a dzisiaj mamy drugą 
niedzielę zwykłą i dlatego w liturgii są już szaty zielone. Za-
częła się pierwsza część Okresu Zwykłego, która będzie trwać 
do Środy Popielcowej wyłącznie i potem wrócimy do okresu 
zwykłego po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Moi drodzy, w tych ostatnich trzech niedzielach są Ewan-
gelie, które nam opowiadają o objawianiu się Pana Boga w Je-
zusie Chrystusie. Zauważmy, że w uroczystość Objawienia 
Pańskiego – na Trzech Króli – Pan Jezus był pokazany jako 
ten, który się objawia Mędrcom ze Wschodu – przedstawicie-
lom narodów pogańskich. To była zapowiedź, oznajmienie, że 
Jezus przychodzi dla wszystkich narodów, nie tylko dla Narodu 
Izraelskiego, w którym się urodził, w którym był oczekiwany, 
ale dla wszystkich narodów świata.
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Tydzień temu patrzyliśmy na Jezusa, który jest w Jordanie. 
Wprawdzie nie ma On żadnych grzechów, ale daje się ochrzcić 
Janowi i niejako chce pokazać, że bierze na siebie całą naszą 
ludzką dolę, także nasze grzechy i wiemy, że te grzechy Pan 
Jezus potem zniszczył na drzewie krzyża przez swoją śmierć. 
W czasie chrztu było objawienie Trójcy Świętej. Sam Ojciec 
Niebieski przedstawił Jezusa chrzczonego przez Jana w sło-
wach: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” 
(Mt 3,17).

I dzisiaj też jest objawienie Pana Jezusa, tym razem na we-
selu w Kanie Galilejskiej. Jezus po odbyciu modlitwy, postu na 
pustyni, po przyjęciu chrztu, rozpoczął działalność publiczną 
i znalazł się w pobliskiej Kanie Galilejskiej. Ta miejscowość 
jest gdzieś około dwanaście kilometrów od Nazaretu. Tam Jezus 
został zaproszony na wesele nowożeńców i tam uczynił pierw-
szy cud. Nie uczynił go wśród chorych, których nie brakowało. 
Dopiero potem uzdrowił wielu chorych – paralityków, niewi-
domych, sparaliżowanych. Kto tylko był, miał wiarę i przycho-
dził, to Jezus go uzdrawiał, okazywał dobroć i równocześnie 
nauczał o królestwie Bożym, o Bogu miłującym. Jednak ten 
pierwszy cud w czasie publicznej działalności był na weselu, 
był niejako w rodzinie. To jest szczególnie ważne dla nas i jest 
taką nauką, że Jezus przyszedł na świat, by tak bardzo docenić 
rodzinę. Dzisiaj rodzinę chce się zniszczyć, chce się zmienić 
jej definicję i dlatego Kościół, jak tylko może, broni rodziny 
w takim modelu, w jakim utworzył rodzinę sam Pan Bóg, a więc 
związek jednego mężczyzny z jedną kobietą – związek miłości.

Moi drodzy, dzisiaj, gdy jesteśmy przy Panu Jezusie na we-
selu w Kanie Galilejskiej, to sobie uświadamiamy, że rodzina, 
to jest ta pierwsza wspólnota, w której przychodzimy na świat, 
która jest pierwszą szkołą wychowania. Najważniejsze wartości 
wynosi się zwykle z domu rodzinnego, z dobrej rodziny. Szkoła 
podstawowa, średnia czy wyższa później coś doda i potem 
można jeszcze ubogacić się w różne wartości, ale to, co da dom 
rodzinny, to, w co wyposaży człowieka, to jest takie szczególnie 
ważne wiano, które niesiemy przez życie.
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2. Testament Maryi z Kany Galilejskiej

Moi drodzy, wróćmy do Kany Galilejskiej. Tę Ewangelię 
znamy, bo tyle razy już jej słuchaliśmy. Ona ciągle jest ważna 
i mobilizuje do odkrycia w niej czegoś nowego. Patrzmy na 
rolę Maryi. Maryja i Jej obecność jest nieszczególnie wspa-
niałomyślna, bo gdy zabrakło wina, to Ona pierwsza zauważa 
ten brak i okazuje wielką wiarę w swojego Syna, którego uro-
dziła w Betlejem i wychowała Go w Nazarecie. Wiedziała, że 
dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych i dlatego pełna wiary 
poszła do Niego i powiedziała: „Nie mają już wina” (J 2,3b). 
Pan Jezus jakby ją troszkę zlekceważył, bo nie odpowiedział za 
bardzo pozytywnie na te słowa, które powiedziała, ale Maryja 
wiedziała, co czyni. Znała Jezusa najlepiej z nas i dlatego do 
sług powiedziała: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” 
(J 2,5). W tych słowach okazała wielkie zaufanie do swojego 
Syna i nas wszystkich wezwała do posłuszeństwa – „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. I słudzy posłuchali! Jak Pan 
Jezus polecił: „Napełnijcie stągwie wodą” (J 27a), to je napeł-
nili. Może niektórzy pukali się w głowę i powiedzieli – Po co 
tę wodę nalewać do stągwi? Jaki to ma sens? – ale posłuchali. 
Z pewnością w pierwszej chwili nie zrozumieli, po co Pan Jezus 
kazał napełniać te puste stągwie wodą, ale potem zrozumieli, 
dlaczego było takie polecenie. Ważne jest to, że posłuchali, że 
to wykonali. Dla nas to jest wielkie przesłanie, byśmy nawet 
wtedy, gdy czasem czegoś nie rozumiemy, gdy coś się dzieje, 
gdy Pan Bóg czegoś chce, a my się opieramy, pukamy się 
w głowę i mówimy – Po co to? Jak posłuchasz to, co mówi 
Bóg, jak spełnisz to, co Bóg chce w twoim życiu, to wygrywasz. 
Tak wygrano sprawę na weselu w Kanie Galilejskiej. Słudzy 
posłuchali Jezusa i Jezus uczynił cud, a goście mogli się dalej 
bawić, cieszyć i to lepszym winem niż było wcześniej.

Moi drodzy, zwróćmy uwagę, że te słowa Maryi w Kanie, 
to są Jej ostatnie słowa, które zostały zapisane w Ewangeliach. 
Maryja po raz ostatni mówi na weselu w Kanie Galilejskiej, 
a potem już milczy. Ona jest milcząca nawet pod krzyżem, gdy 
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Jezus mówi: „Niewiasto, oto syn Twój. Synu, oto Matka twoja” 
(J 19,26b-27a). Maryja słyszy te słowa, ale nic nie odpowiada. 
Więc skoro jest tak, że te słowa Maryi – „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” – są jako ostatnie zapisane w Ewange-
liach, to trzeba je traktować jako testament Maryi względem nas.

3. Chrystus obecny we wszystkich okolicznościach życia

Dlatego, moi drodzy, chcemy Matkę Bożą posłuchać, mieć 
– jak ona – podobne zawierzenie do Pana Jezusa i te słowa 
– „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – mieć przed 
oczyma całe życie. A więc warto Jezusa słuchać, warto Go 
zapraszać na wszystkie sytuacje naszego życia. Nie tylko na 
pogrzeby, nie tylko jak są tragedie, a wiemy, że jak dzieją się 
tragedie, to idziemy do kościołów. Tak było, jak był zamach na 
papieża, jak wprowadzono stan wojenny. Gdzie wtedy szliśmy? 
Do kościołów! Jak papież zmarł, szliśmy do świątyń. Jak wyda-
rzyła się katastrofa smoleńska, to szliśmy do świątyń. Tam się 
naród gromadził, by Boga prosić, żeby On pomógł rozwiązać 
to, co się stało.

Dlatego, moi drodzy, do Jezusa idźmy zawsze, a nie tylko 
wtedy, gdy coś boli, gdy złapało nas nieszczęście. Idźmy także, 
jak jest wesele, jak są chrzciny, jak są chwile radości. Zapraszaj-
my Pana Jezusa. On nam niczego nie zepsuje, z niczego nas nie 
okradnie, niczego, co jest dla nas ważne, nas nie pozbawi. On 
po to się narodził, po to żyje w Kościele i został z nami, żeby 
nam pomagać w doli i niedoli. Dlatego mówmy sobie, że war-
to Jezusa wszędzie zapraszać, we wszystkie sytuacje naszego 
życia. To nam mówi Kana Galilejska. Obecność Jezusa wśród 
ludzi jest zawsze błogosławiona, zawsze pomocna. To sobie 
zapamiętamy z dzisiejszej niedzieli, żeby Jezusa brać ze sobą 
w każdą sytuację życia, żeby przy nas był, bo On ma w sobie 
moc. Bierzemy Jezusa po to, żeby Go słuchać, żeby przez to 
podobać się też Matce Bożej i Ją naśladować. Ona pierwsza 
słuchała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa” (Łk 1,38a). Ona dokładnie wypełniła wolę Bożą 
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i jest dzisiaj wywyższona nad aniołów. Maryja – Matka Jezusa, 
Matka Kościoła, Matka nasza.

Moi drodzy, zapamiętajmy też sobie, żebyśmy z Jezusem 
zapraszali zawsze Maryję, tę, która uczy nas kochać Jezusa. 
To Ona kochała Go najbardziej, bo Go urodziła i wychowała 
i tak jak Maryja, chcemy kochać Jezusa, naszego Zbawiciela, 
który nam otworzył niebo i który nam przebacza grzechy. Tak 
jak Maryja chcemy też wypełniać wolę Bożą i słuchać Jej te-
stamentu: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Zakończenie

Módlmy się dzisiaj, w tej dla was noworocznej Mszy Świę-
tej, na naszym noworocznym spotkaniu, żebyśmy z Jezusem 
wędrowali przez ten kolejny rok, który się zaczął i chcieli Go 
mieć we wszystkich sytuacjach naszego życia – w doli i nie-
doli, w radości i smutku. Chcemy mieć też przy sobie Maryję, 
bo Ona, jak zobaczy, że czegoś brakuje i coś boli, to pójdzie 
do Syna – tak, jak poszła w Kanie – i powie: „Nie mają już 
wina” (J 2,3b). To Ona zauważy nasze potrzeby i przyjdzie do 
Jezusa, żeby Jezus zaradził tej potrzebie, która może się nam 
w życiu pojawić.

O to się dzisiaj módlmy, najpierw na tym spotkaniu eucha-
rystycznym, tutaj w waszej świątyni u Matki Bożej Anielskiej 
i wypraszajmy Boże błogosławieństwo na rozpoczęty rok dla 
całej parafii i dla całej gminy Udanin.
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Przez sprawiedliwość do jedności
Świdnica, 20 stycznia 2019 r.

Słowo wstępne przed Nieszporami Ekumenicznymi z udziałem duchownych 
i wiernych świeckich bratnich wyznań chrześcijańskich 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Drodzy bracia i siostry, przed dwoma dniami, w piątek 
18 stycznia br., rozpoczął się w Kościele powszechnym Ty-
dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie trwał do piątku, 
25 stycznia, do święta Nawrócenia św. Pawła włącznie. Ha-
słem tegorocznego tygodnia są słowa z Księgi Powtórzonego 
Prawa, które brzmią: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20). 
Na coroczny Tydzień Ekumeniczny są przygotowywane spe-
cjalne materiały, które należy wykorzystywać podczas spotkań 
modlitewnych tego tygodnia. Materiały na Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan 2019 roku zostały przygotowane przez 
chrześcijan z Indonezji. Warto przypomnieć, że Indonezja 
jest państwem wyspiarskim, położonym na 17 508 wyspach, 
z czego ok. 6 tys. z nich jest zamieszkałych. Ludność Indone-
zji oblicza się na ok. 265 mln mieszkańców, z czego – jak się 
szacuje – ok. 80% to wyznawcy Islamu. Około 10% stanowią 
chrześcijanie, należący do różnych tradycji, w tym: 3% to ka-
tolicy i 7% to protestanci. Mieszkańcy Indonezji posługują się 
ponad siedmiuset językami lokalnymi. W ostatnim czasie kraj 
ten dosięgła dość powszechna korupcja. Ci, którzy powinni 
krzewić sprawiedliwość i chronić słabszych, bogacą się kosztem 
ubogich. Pogłębia się przepaść między bogatymi a biednymi. 
W takiej sytuacji społeczności chrześcijańskie stają się na 
nowo świadome swej jedności i łączą się w powszechnej trosce 
o sprawiedliwość. Stąd też uznali, że słowa z Księgi Powtórzo-
nego Prawa: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20) są drogą 
do polepszenia sytuacji społeczno-ekonomicznej i zarazem do 
budowania pełniejszej jedności w kraju.

Jeśli popatrzymy na sytuację religijną, moralną i gospodar-
czą w skali całego świata, to zauważymy, że słowa tegorocz-
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nego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są aktualne dla 
całego chrześcijaństwa i dla całej ludzkości. My, mieszkańcy 
Świdnicy, chcemy podjąć to hasło i chcemy włączyć się w tę 
modlitwę całego świata chrześcijańskiego.

Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą mo-
dlitwę ekumeniczną, którą będą niedzielne Nieszpory. Witam 
najpierw wśród nas gości – przedstawicieli wyznań niekato-
lickich, a więc Jego Ekscelencję księdza biskupa Waldemara 
Pytla, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-au-
gsburskiego, który zarazem sprawuje funkcję proboszcza parafii 
ewangelickiej w Świdnicy. On też dzisiaj wygłosi podczas tych 
Nieszporów okolicznościowe rozważanie. Witam serdecznie 
ks. dra Piotra Nikolskiego, proboszcza parafii prawosławnej 
w Świdnicy. Witam naszych katolickich duchownych. Wśród 
nich witam ks. prof. dr hab. Jarosława Lipniaka, diecezjalnego 
delegata ds. ekumenizmu. Witam ks. prałata Piotra Śliwkę, 
proboszcza naszej katedry i ks. prałata Tadeusza Chlipałę, 
rektora naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Świd-
nicy. Witam księży przełożonych i wychowawców. Witam 
braci diakonów i kleryków. Witam siostry zakonne. Witam was 
drodzy bracia i siostry, przedstawicieli niekatolickich wyznań 
chrześcijańskich i także naszych wiernych z Kościoła rzymsko-
-katolickiego.

Złączmy się w wielbieniu Pana Boga psalmami. Niech dobry 
Bóg błogosławi naszą modlitwę, niech przyspieszy jedność 
Kościoła, którą opóźniają nasze grzechy.



70

Niedziela dniem więzi z Bogiem
Świdnica, 22 stycznia 2019 r.

Msza św. przed obrazem Matki Bożej Świdnickiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Słuchając dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć, że 
Pan Jezus przestrzega nas przed legalizmem, wskazując, że 
miłość jest ważniejsza niż prawo, Chrystus jest ważniejszy 
od szabatu, każdy człowiek jest ważniejszy od szabatu. To są 
wyznaczniki zdrowej pobożności. Nasza pobożność, nasze 
podobanie się Panu Bogu nie tyle zależy od ilości nabożeństw, 
w których uczestniczymy, od długości naszych pacierzy, ale od 
nastawienia naszego serca. Ważne jakie mamy serce do Pana 
Boga i do człowieka.

Słuchając o tym priorytecie człowieka nad szabatem warto 
pomyśleć, jak przeżywamy nasz szabat chrześcijański, którym 
dla nas jest niedziela. Trwa walka o niedzielę, o jej charakter. 
Obecnie mamy kilka niedziel uwolnionych od handlu, ale 
sposób przeżywania tego dnia pozostawia jeszcze wiele do 
życzenia. Niedziela jest przede wszystkim dniem, w którym 
spotykamy się z Panem Bogiem. Nie wszyscy jednak chcą się 
z Nim spotykać i do kościoła chodzą.

Wczoraj chodziłem po kolędzie jako biskup w Dzierżonio-
wie. Przez trzy i pół godziny odwiedzałem tamtejsze rodziny 
i pytałem o ich związek z Kościołem, o udział we Mszy św., 
o życie religijne dzieci, wnuków. Wyglądało to w rodzinach 
różnie.

Musimy ciągle dbać o to, żeby nasze rodziny były prawdzi-
wie chrześcijańskie, by klimat w tych rodzinach był chrześci-
jański. Niech będzie tam wspólna modlitwa, rozmowy o Panu 
Bogu, by w życiu rodzinnym Pan Bóg był najważniejszy.

Módlmy się dzisiaj, gdy słyszymy o szabacie, że najważ-
niejsza jest miłość do Pana Boga i nasze serce oddane Bogu. 
Módlmy się o to, byśmy mieli dobre rodziny, byśmy się Panu 
Bogu podobali i w modlitwie, i w pracy codziennej.
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Słowo Boże umocnieniem w służbie 
Kościołowi i bliźniemu
Szczawno-Zdrój, 27 stycznia 2019 r.

Msza św. z racji spotkania opłatkowego z lekarzami 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Głoszenie słowa Bożego w Biblii

Gdy słuchaliśmy dzisiaj słowa Bożego, to może niektórym 
z nas przyszła taka myśl, że jesteśmy na przedłużeniu wielkiej 
tradycji czytania na ziemi słowa Bożego, bo zarówno pierwsze 
czytanie, jak i Ewangelia mówi nam o tym, jak to ludzie czytali 
słowo Boże, które zostało zawarte w księgach natchnionych 
przez Ducha Świętego.

Ksiądz profesor Henryk Witczyk, znakomity biblista z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wskazał, że to, co dzisiaj 
nam przytacza pierwsze czytanie, wydarzyło się prawdopodob-
nie w roku 444 przed Chrystusem, gdy naród żydowski wrócił 
z niewoli babilońskiej na swoją ojczystą ziemię, znalazł się 
w swojej stolicy, w Jerozolimie, i tam gromadził się na placu 
świątynnym, jak szli przed Bramę Wodną. Po co? Po to, by 
wsłuchiwać się w święte zwoje Ksiąg Mojżeszowych, czyli 
Pisma Świętego Starego Testamentu. Warto wziąć pod uwagę 
wszystkie szczegóły przywołane nam dzisiaj w pierwszym czy-
taniu. Lud słuchał tego, co czytał pisarz Ezdrasz kilka godzin, 
nie zmęczył się. Jest powiedziane, że „od rana aż do południa” 
(Ne 8,3b) słuchał słów Bożych. Te zwoje Pisma Świętego były 
symbolem obecności Pana Boga w narodzie i słyszeliśmy o tym, 
że lud płakał, bo konfrontował swoje życie z tym, co mówił 
Pan Bóg. Może wielu słuchaczom przypomniało się, że nie 
postępują tak, jak Pan Bóg wyznaczył i może dlatego pojawił 
się płacz z żalu, że się Pana Boga nie posłuchało.

Moi drodzy, było też takie wezwanie, żeby nie płakać: „Nie 
bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem płakał, gdy 
usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spoży-
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wajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też 
porcje temu, który nic gotowego nie ma” (Ne 8, 9b-10b). A więc 
troska o tych, którzy nie mają, troska o tych najbiedniejszych, 
żeby im pomóc. I dalej: „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż ra-
dość w Panu jest waszą ostoją” (Ne 8,10c). Takie zdarzenie jest 
dzisiaj przypomniane z V wieku przed Chrystusem.

A w Ewangelii tym razem widzimy Jezusa w swoim ro-
dzinnym mieście, w synagodze. Świątynia była jedna w Jero-
zolimie, natomiast w różnych miejscach, w różnych miastach 
i wioskach, były synagogi, gdzie ludzie przychodzili, by 
słuchać Bożego słowa. Tym razem do synagogi w Nazarecie 
przyszedł sam Chrystus, prorok z Nazaretu i podano mu Księgę 
Proroka Izajasza. Akurat odczytał ten tekst, który dotyczył 
Jego jako Mesjasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponie-
waż Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę” (Łk 4,18a). Po odczytaniu tego tekstu ludzie czekali 
na wyjaśnienie, na homilię i homilia była krótka, jednozda-
niowa: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” 
(Łk 4,21), czyli powiedział, że to, co prorok napisał, to się 
wypełnia na Jego Osobie, jako tym, kto był zapowiadany przez 
proroków, kto przyszedł na świat z dobrą nowiną i przyszedł 
 wyzwolić  ludzi z grzechów, czego dokonał potem na drzewie 
krzyża.

Moi drodzy, jesteśmy na linii tej tradycji słuchania Bożego 
słowa, które jest najważniejsze. Dzisiaj jest wypowiadanych 
tyle słów i mamy nośniki tych słów poprzez przeróżne media, 
dzisiaj tak bardzo rozgałęzione, tak bardzo liczne, a czasem ten 
głos Boży jest jakby mało nagłaśniany i niekiedy niezauważany. 
Przecież to jest słowo Boga, słowo najważniejsze, słowo zawsze 
prawdziwe, niosące nadzieję, niosące miłość i wzywające nas 
do miłowania.

Drodzy bracia i siostry, w każdej niedzielnej Mszy Świętej, 
w każdej Eucharystii mamy tę część, którą nazywamy liturgią 
słowa. To jest przyjmowanie prawdy, za którą stoi sam Bóg, 
prawdy, która jest dana po to, by kształtowała nasze życie. Kto 
tę prawdę przyjmuje integralnie, a nie wybiórczo i próbuje tą 



73

prawdą żyć, czyli wprowadzać te zasady Bożego słowa w ży-
cie, kto potrafi tym słowem Bożym, Bożymi wskazaniami 
kształtować swoje życie osobiste, rodzinne, społeczne, ten jest 
na dobrej drodze.

2. Dzieje Nowego Testamentu

Drodzy bracia i siostry, mamy też dzisiaj sposobność, by 
sobie wyjaśnić jeszcze sprawę powstania Nowego Testamen-
tu. To się wiąże z pierwszym passusem dzisiejszej Ewangelii. 
Łukasz, zabierając się do pisania Ewangelii przypomina, że 
już wielu było takich, którzy próbowali spisać to, co widzieli 
i co słyszeli. Najstarsza księga Nowego Testamentu – List do 
Tesaloniczan – została napisana, jak mówią bibliści, dopiero 
około roku 51 po narodzeniu Chrystusa, czyli jakieś dwadzie-
ścia lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a ostatnia księga 
Nowego Testamentu – Apokalipsa – jest datowana na rok 110, 
czyli osiemdziesiąt lat od zmartwychwstania Chrystusa. Co to 
oznacza? To oznacza, że zanim Ewangelia została spisana – tak, 
jak ją znajdujemy dzisiaj w Nowym Testamencie – była naj-
pierw głoszona, najpierw był ustny przekaz. Dlatego nie można 
mówić, jak czasem ktoś tak się mądrzy: „Tego nie ma w Piśmie 
Świętym”. Ale jest w tradycji i dlatego musimy zawsze uzna-
wać, że objawienie Boże jest w Piśmie Świętym i w tradycji. 
Powtórzmy, nie było jeszcze Nowego Testamentu, a Ewangelia 
już była głoszona. To, co zawiera Nowy Testament w czterech 
Ewangeliach, w Listach Apostolskich, to było najpierw ustnie 
głoszone i Kościół był tą wspólnotą, która pilnowała czystości 
tej nauki, żeby nie było przekształceń, żeby była wierność temu, 
co mówili pierwsi świadkowie, którzy z Jezusem chodzili, słu-
chali Jego nauk, patrzyli na Jego cuda i którzy byli świadkami 
Jego życia po zmartwychwstaniu. To byli ci pierwsi, ale oni też 
nie pisali. To było przekazywane przez dziesiątki lat. Nowy Te-
stament w tej formie, w jakiej dzisiaj jest znany, został dopiero 
uznany przez Kościół oficjalnym dokumentem w roku 389 na 
Synodzie w Rzymie. Dlatego czasem mamy spór z protestanta-
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mi na ten temat. Oni mówią, że tylko Pismo Święte, ale Pismo 
Święte narodziło się w Kościele. Zanim zostało spisane i Ko-
ściół czytał te spisane treści, to było najpierw przepowiadane. 
Ewangelia była najpierw głoszona, a potem była spisana. Mamy 
dzisiaj okazję, by to sobie przypomnieć, gdy akurat słuchaliśmy 
słowa Bożego, które mówiło nam o czytaniu tekstów świętych, 
pochodzących od Boga.

3. Kościół jako organizm

Jeszcze jeden wątek, którym kończymy nasze rozważanie. 
Chcemy się odnieść do tego wspaniałego pouczenia, które 
nam dzisiaj przedkłada św. Paweł Apostoł o Kościele jako 
organizmie. Dla lekarzy to jest taka bardzo czytelna prawda. 
Apostoł porównuje Kościół do ciała ludzkiego. W ciele ludzkim 
mamy przeróżne organy, przeróżne członki, przeróżne tkanki 
i wszystko funkcjonuje dla dobra całego organizmu. Takim 
żywym organizmem jest też Kościół, składający się z żywych 
ludzi i każdy człowiek, który jest w Kościele, każdy członek 
Kościoła, ma coś do spełnienia. Tak, jak każda komóreczka, 
każda tkanka jest ważna w naszym organizmie, tak samo my 
mamy różne powołania jako członkowie Kościoła i nie wolno 
nikogo uważać za nieważnego. Jestem w Kościele jak w żywym 
organizmie i mam swoje miejsce, mam swoje powołanie, jestem 
potrzebny i mam wiele do zrobienia. Obojętnie ile mam lat, 
jestem powołany, by ten organizm Kościoła funkcjonował do-
brze. Dlatego, jak jeden grzeszy w Kościele, to cały Kościół jest 
osłabiony w świętości i na tym cierpi. Tak, jak w organizmie. Jak 
boli głowa, to cały człowiek czuje się źle, czy jak coś innego nie 
funkcjonuje, to jest zaburzenie w całym organizmie. Podobnie 
i każdy zły czyn, ludzi będących w żywym organizmie Kościoła, 
w jakiś sposób zakłóca funkcjonowanie tej wspólnoty, której na 
imię Kościół, a jak jest dobry czyn, jak jest czyn bohaterski, jak 
jest jakieś poświęcenie, bezinteresowna miłość, bezinteresowne 
służenie drugim, to Kościół nabiera blasku, nabiera świętości 
i jest bardziej wierny swojemu Założycielowi.
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To jest piękne porównanie, o którym warto pamiętać, że 
jesteśmy w Kościele, w takim żywym organizmie i że każdy, 
i każda z nas ma swoje miejsce i jest potrzebny, potrzebna 
w tym Kościele.

Zakończenie

Moi drodzy, módlmy się, żebyśmy w naszym życiu co-
dziennym, osobistym, rodzinnym, społecznym odnaleźli swoje 
miejsce w Kościele. Dzisiaj myślimy o posłudze lekarzy, pra-
cowników służby zdrowia, żebyście, drodzy bracia i siostry, 
czuli się potrzebni i żebyście otrzymywali wdzięczność od tych 
ludzi, którym służycie. Pamiętajmy wszyscy, że jak wypełniamy 
nasze powołanie z serdecznością, z zaangażowaniem, z miłością 
do drugiego człowieka, to sprawiamy, że organizm Kościoła 
jest zdrowszy, dobrze funkcjonuje, że ludziom jako członkom 
w tym organizmie jest lepiej funkcjonować.

Kończę powtórzeniem słów Nehemiasza, które skierował 
na placu w Jerozolimie przed Bramą Wodną: „Nie bądźcie 
przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją”.

Sanctus Thomas de Aquino philosophorum 
decus et theologorum princeps

Wrocław, 28 stycznia 2019 r.
Msza św. z okazji święta św. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich 

i wydziałów teologicznych 
Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela

Wstęp

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Metro-
polito Wrocławski,
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Magnificencjo, Czcigodny Księże Rektorze Papieskiego 
Wydziału Teologicznego wraz z Wysokim Senatem i całą spo-
łecznością akademicką,

Czcigodny Księże Rektorze Metropolitalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego wraz z wychowawcami, wykładow-
cami i alumnami,

Czcigodny Księże Pawle, proboszczu parafii katedralnej,
Drodzy dziś promowani doktorzy i inni absolwenci studiów,
Droga młodzieży akademicka duchowna i świecka, pracow-

nicy administracyjni i techniczni,
Wszyscy obecni w tej archikatedrze bracia i siostry w Chry-

stusie!
W homilii dzisiejszej zastosujemy klucz, który zwykło 

stosować się w homiliach podczas liturgicznych wspomnień 
świętych. W pierwszej części przypomnijmy bieg życia św. 
Tomasza z Akwinu, w drugiej części – ukażemy charaktery-
styczne rysy osobowości i dzieła życia, w trzeciej – w czym 
możemy naśladować świętego w sektorze jego życia duchowego 
i w sektorze dokonań w filozofii i teologii.

1. Sancti Thomae de Aquino curriculum vitae

Życie św. Tomasza z Akwinu obejmuje 50 środkowych lat 
trzynastego wieku (1225-1274). Data urodzenia, jak również 
daty urodzenia innych, nawet wielkich osobistości w okre-
sie starożytności i średniowiecza, nie jest dokładnie znana, 
w przeciwieństwie do daty śmierci, które są pewne. Tomasz 
przyszedł na świat w rodzinie hrabiego z Akwinu, Landdulfa 
koło Neapolu w r. 1224 albo w 1225, jako najmłodsze dziecko 
w rodzinie. Rodzice przeznaczyli go do stanu duchownego, 
ale z myślą, że zostanie opatem klasztoru benedyktyńskiego 
na Monte Cassino. Dlatego też, już w piątym roku życia po-
słali go tam na wychowanie. Przez kilka lat pobierał nauki 
od benedyktynów i wdrażał się w ich życie zakonne. Jako 
kilkunastoletni chłopiec opuścił jednak Monte Cassino i udał 
się na studia do Neapolu, gdzie zetknął się z filozofią Arysto-
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telesa i zapoznał się z dominikanami. Wkrótce wstąpił do ich 
zakonu. Na to wstąpienie ostro zareagowała rodzina. Rodzeni 
bracia uprowadzili Tomasza, gdy ten w towarzystwie generała 
zakonu podróżował do Paryża, gdzie wyznaczono mu nowi-
cjat. Zawieźli go do jednego ze swoich zamków w Monte San 
Giovanni Campano. Podobno tam podsunięto mu nawet ko-
bietę lekkich obyczajów, aby go wyciągnąć z zakonu. Tomasz 
miał ją pogonić płonącą głownią porwaną z kominka. Potem 
przywieźli go do rodzinnego zamku w Roccasecca i trzymali 
w zamknięciu przez ponad rok. W końcu jego matka widząc 
stanowczość syna, skapitulowała. Był rok 1245, dwudziestoletni 
Tomasz wreszcie dotarł do paryskiego nowicjatu dominikanów. 
Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w paryskiej Sorbonie 
i w Kolonii pod okiem wybitnego dominikanina św. Alberta 
Wielkiego. Mistrz od razu odkrył wielki talent u swego ucznia. 
Powiedział o nim: „Nazywamy go niemym wołem, ale on jesz-
cze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat”. 
Tomasz przyjął w Kolonii święcenia kapłańskie i ukończył 
studia ze znakomitymi wynikami. Wkrótce podjął wykłady 
z teologii w Kolonii, a potem w Paryżu, gdzie rozpoczął pisanie 
dzieła „Summa contra Gentiles”– „Sumę Filozoficzną”. Przez 
władze zakonne został wezwany do Włoch, do Neapolu. Jakiś 
czas przebywał w Orvieto, gdzie prowadził wykłady na dworze 
papieża Urbana IV. Następnie skierowano go po raz drugi do 
Paryża, aby tam rozstrzygał spory doktrynalne z awerroistami, 
po czym powrócił do Italii, do Florencji i Neapolu. Kapituła 
prowincjalna we Florencji zobowiązała go do zorganizowania 
studium generale zakonu w Neapolu. W Wielkim Poście 1273 r. 
Tomasz wygłosił w Neapolu cykl kazań na temat Składu Apo-
stolskiego, Modlitwy Pańskiej i Dekalogu. Papież Grzegorz 
X wezwał go na Sobór powszechny do Lyonu. W drodze na 
sobór zatrzymał się u swojej siostrzenicy w zamku Maenza. 
Tam dostał wysokiej gorączki. Czując nadchodzącą śmierć, 
poprosił o przewiezienie go do klasztoru. Ponieważ w pobliżu 
nie było dominikanów, zawieziono go do opactwa cystersów 
w Fossanova, gdzie zmarł w środę, 7 marca 1274 r. 18 lipca 
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1323 r., 49 lat po śmierci, miała miejsce kanonizacja Tomasza 
w Avinionie przez papieża Jana XXII. W roku 1369, cystersi na 
żądanie papieża przekazali dominikanom relikwie św. Toma-
sza – do Tuluzy. W r. 1567 papież Pius V ogłosił św. Tomasza 
doktorem Kościoła, a papież Leon XIII w r. 1880 ogłosił go 
patronem uczelni katolickich.

2. Główne rysy duchowości i dzieła życia św. Tomasza 
z Akwinu

Spośród wielu przymiotów osobowości i dokonań na polu 
filozofii i teologii, zwrócimy uwagę na trzy rysy: połączenie 
pobożności z pracowitością – modlitwy i pracy (ora et  labora), 
poszukiwanie prawdy w objawieniu i w stworzeniu oraz po-
stawę pokory.

a) Połączenie pobożności z pracowitością

Św. Tomasz był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontem-
placji. Nigdy nie rozpoczynał studium, pisania, bez uprzedniej 
modlitwy. Uprawiał teologię modlącą się, na klęczkach. Czę-
sto przerywał pisanie i udawał się na modlitwę, by dobrze, 
by prawdziwie napisać. Kiedy modlił się przed wizerunkiem 
Ukrzyżowanego w dominikańskim kościele św. Mikołaja 
w Neapolu, Chrystus przemówił do niego: „Tomaszu, dobrze 
o Mnie napisałeś”. Akwinata pozostawił wspaniałe, pełne udu-
chowienia i mądrości – modlitwy, których do dziś używamy 
w liturgii Kościoła. Spośród nich wymieńmy najbardziej znane, 
także w Polsce: „Zbliżam się w pokorze”, „Sław języku tajem-
nicę”, „Chwal, Syjonie, Zbawiciela”. Tomasz był człowiekiem 
milczenia i kontemplacji. Jednakże to milczenie nie było puste. 
Było wypełnione intensywnym myśleniem, kontemplacją, nie 
tylko nadprzyrodzoną ale i przyrodzoną.

Św. Tomasz łączył pobożność z pracowitością. W ciągu dwu-
dziestu lat twórczej pracy pisarskiej powstały ogromne dzieła. 
Największe i zarazem najdojrzalsze dzieło to słynna „Summa 
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theologiae” – „Suma teologiczna”, obejmująca w polskim 
wydaniu 34 tomy, które ustawione obok siebie mierzą razem 
półtora metra. Są tam traktaty o Bogu, o stworzeniu, o anio-
łach, o człowieku złożonym z duszy i ciała, o sprawnościach, 
uczuciach, grzechach, cnotach, charyzmatach, sakramentach. 
Całość Summy podzielona jest na części, części na kwestie, 
a kwestie na artykuły. Oprócz „Sumy teologicznej” jest wczesne 
jego dzieło: „Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda; jest 
„Suma filozoficzna” – „Summa contra gentiles”, komentarze 
do prawie wszystkich ksiąg Pisma Świętego, obszerne komen-
tarze do prawie całego Arystotelesa i wiele dzieł związanych 
z dysputami uniwersyteckimi.

b) Poszukiwanie prawdy w Bożym Objawieniu, 
w stworzeniu, u swoich poprzedników

To, co szczególnie wyróżniało Tomasza wśród ówczesnych 
zakonników, to była szczególna miłość do prawdy, dokładniej, 
gorliwość w poszukiwaniu prawdy i czynienia jej w miłości. 
Prawdy szukał Tomasz najpierw w księgach świętych, objawio-
nych. Szukał jej także w Księdze świata, w stworzeniu. Szukał 
jej również u swoich poprzedników, u ojców Kościoła, pisarzy 
chrześcijańskich, a także szukał jej w dziełach filozofów grec-
kich. Tomasz kochał książki i żył nimi. Zapytany pewnego razu, 
za co najgoręcej Bogu dziękuje, odpowiedział z prostotą: „Za 
to, że rozumiałem każdą stronę, którą kiedykolwiek przeczyta-
łem”. Prawda dla niego była wszystkim. Była mądrością życia, 
mądrością, która przeobrażała się w modlitwę i mistykę. Dlatego 
dziś czytaliśmy przepiękny fragment o mądrości: „Modliłem 
się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie 
duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu 
z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich 
kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, 
a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdro-
wie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu 
blask od niej bijący” (Mdr 7,7-10.15-16).
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Nikt chyba ze świętych nie szukał tak mądrości, jak właśnie 
św. Tomasz. W Komentarzu do Arystotelesa pisał: „Filozofii 
uczymy się nie po to, by się dowiedzieć, co ludzie myślą, lecz 
w celu poznania prawdy”.

c) Pokora przed Bogiem, przed człowiekiem, przed prawdą

Przejawem mądrości u św. Tomasza była jego wielka pokora. 
Postawa pokory przebija z jego dzieł. Autor ma świadomość, że 
to, co napisał o Bogu, o człowieku, o świecie – wobec tajem-
nicy Boga, człowieka i świata jest jeszcze małe. Wielką Sumę 
Teologiczną nazwał słomą. W jego życiorysie znajdujemy taki 
szczegół. Był dzień 6 grudnia 1273 roku (trzy miesiące przed 
śmiercią). Po porannej Mszy św. do Tomasza przyszedł brat 
Reginald. Był wyznaczony przez przeora do pisania tekstu 
„Sumy teologicznej”, dyktowanego przez mistrza Tomasza. 
Tego dnia stało się coś zaskakującego. Tomasz powiedział ku 
zdumieniu sekretarza Reginalda, że nie będzie już więcej pisał. 
Po chwili dodał, że to wszystko, co dotąd napisał, uważa za 
słomę wobec tego, co doświadczył podczas Mszy św. Wizja 
musiała być ogromnym wstrząsem, żeby takiego twórcę ode-
rwać od pisania.

Był to przejaw pokory wobec Pana Boga i prawdy o Nim.
Tomasz odznaczał się także pokorą wobec ludzi, wobec 

współbraci. W jego biogramie znajdujemy także taką zabaw-
ną historyjkę świadczącą o jego pokorze. Było to w Neapolu. 
Wracając kiedyś z wykładów, zostaje Tomasz zatrzymany 
przez furtianina i poproszony, by udać się z nim po zakup 
kapusty. Furtianin nie znał Tomasza, bo ten bawił tam od 
niedawna. Tomaszowi zaś nie przyszło na myśl, że to mogła 
być pomyłka. Dlatego udał się z braciszkiem na zakupy. Otyły 
Tomasz nie mógł nadążyć za zwinnym braciszkiem, dlatego 
był przez niego popędzany i upominany. Tomasz przyjął z po-
korą i cichością wszystkie uwagi i napomnienia. Przy swojej 
wielkiej  uczoności spełnił w pokorze przysługę, o którą został 
poproszony.
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3. Przesłanie św. Tomasza dla nas

Na kanwie tych powyższych refleksji sformułujmy dla nas 
kilka wniosków. Niech znajdą się na linii odpowiedzi, czego 
możemy się uczyć dziś od św. Tomasza.

Po pierwsze: wedle tego, co wyżej powiedzieliśmy, uczmy 
się od św. Tomasza łączenia pobożności z pracowitością, modli-
twy z pracą. Take połączenie jest potrzebne i owocne w każdym 
powołaniu:s kapłańskim, małżeńskim, w życiu prywatnym, pu-
blicznym. Przeplatajmy na co dzień w naszym życiu modlitwę 
pracą i pracę modlitwą.

Po drugie: uczmy się od św. Tomasza szukania prawdy, jej 
głoszenia, jej bronienia i jej domagania się od drugich. Jesteśmy 
powołani do demaskowania różnych mitów i utopii. Funkcjonu-
ją dzisiaj we wszystkich sektorach życia publicznego, nie tylko 
w mediach, nie tylko w polityce, nie tylko w edukacji, ale także 
w nauce, etyce, sztuce, a nawet w religii. Niestety, tak często 
dzisiaj prawda jest wypierana i zastępowana przez poprawność 
polityczną czy też poprawność kulturową, środowiskową.

I po trzecie: od św. Tomasza możemy uczyć się postawy 
pokory: pokory wobec Boga, pokory wobec człowieka, wobec 
prawdy, wobec tajemnicy. Nie czujmy się jak więcej wiedzą-
cy, lepiej potrafiący. Zamieniajmy nasze „ja” na „ty”, czy na 
„my”. Wtedy będzie mniej egocentryzmu i zazdrości, a więcej 
radości i pokoju.

Zakończenie

Prośmy naszego Pana, naszego Mistrza i Nauczyciela, aby 
napełniał nas codziennie światłem i mocą Ducha Świętego, 
byśmy potrafili czynić prawdę w miłości.
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Prawda, pokora i miłość u św. Tomasza
Świdnica, 28 stycznia 2019 r.

Msza św. we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Betlejemska jasność a światło nad Akwinem

Dokładnie pięć tygodni temu, w poniedziałek 24 grudnia, 
była Wigilia Bożego Narodzenia. O tej porze dnia przygoto-
waliśmy się do wieczerzy wigilijnej. Dla większości z was był 
to dom rodzinny. Księża byli w różnych miejscach, na parafii, 
na plebaniach, czy także wśród ludzi najbliższych, bo zwykle 
ten wieczór wigilijny spędzamy z najbliższymi osobami. Potem 
poszliśmy na Pasterkę, by dziękować Panu Bogu za dar nocy 
betlejemskiej, którym jest sam Jezus Chrystus.

Na Pasterce, w pierwszym czytaniu, słyszeliśmy słowa 
o wielkiej światłości, która zstąpiła na ziemię: „Naród kroczący 
w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami 
kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9,1). I potem były jeszcze 
inne teksty. Np. w Ewangelii, przy opowiadaniu o pasterzach, 
dla których zajaśniała chwała Pańska. „Światło zabłyśnie, bo 
Pan się narodził” – też była taka antyfona. W dzień Bożego 
Narodzenia był tekst: „Zajaśniał nam dzień święty, bo wielka 
światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię”. A w Prologu św. Jana 
Ewangelisty jest mowa o Janie Chrzcicielu, który nie był świa-
tłością, ale miał zaświadczyć o światłości i to uczynił. Starzec 
Symeon, czterdziestego dnia po narodzeniu, gdy wziął Dziecię 
od rodziców w świątyni jerozolimskiej też powiedział: „Światło 
na oświecenie pogan” (Łk 2,32a). A więc światłość zstąpiła 
z nieba na ziemię. Wiemy, że potem sam Pan Jezus przyznał 
się do tego tytułu i powiedział: „Ja jestem światłością świata” 
(J 8,12b). W Ewangelii Janowej mamy wiele takich wezwań, 
byśmy nie chodzili w ciemności, ale w światłości. „Chodźcie, 
dopóki macie światłość” (J 12,35b).

Moi drodzy, dlaczego taki wstęp? Dlatego, bo możemy 
zrobić daleką analogię do światła, które zabłysło nad Akwi-
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nem, tam, gdzie narodził się św. Tomasz z Akwinu. Zresztą 
mamy taką książkę, która była wydana w polskim tłumacze-
niu w 1996 roku, a więc pod koniec ubiegłego stulecia, która 
ma tytuł: „Światło nad Akwinem”. Autor chciał pokazać, że 
w osobie św. Tomasza z Akwinu też jakby na nowo rozbłysło 
światło w Kościele, że to było jakby odbicie tego światła, które 
się zjawiło w noc betlejemską. Rzeczywiście, to, czego dokonał 
ten dominikanin, uczeń swojego współbrata w zakonie – mistrza 
Alberta Wielkiego – do dzisiaj jest takim światłem zwłaszcza 
dla tych, którzy podejmują refleksję teologiczną nad Bożym 
objawieniem, nad prawdami, które ogłosił Jezus Chrystus.

Wiemy, że już w starożytności chrześcijańskiej, pierwsi 
pisarze kościelni – ojcowie Kościoła – przy pomocy narzędzi 
filozofii greckiej próbowali ewangeliczne prawdy Pana Jezusa 
pogłębiać, używając narzędzia czerpanego z filozofii. Na tej 
linii teologów odnajdujemy w XIII wieku św. Tomasza, który 
w swoim czasie dokonał wielkiej syntezy teologii.

Wiemy, co oznacza światło. Światło to prawda, światło to 
miłość. Zwykle, jak tłumaczymy wiernym określenie Pana Je-
zus – „Ja jestem światłością świata” – to mówimy, że to światło 
Pana Jezusa oświeca nas prawdą i ogrzewa nas miłością. Jezus 
rzeczywiście przyniósł na świat prawdę o Bogu, o ludziach, 
o naszej przyszłości, o życiu wiecznym i o sposobie dojścia do 
tej wieczności. A więc przez Chrystusa została ukazana droga 
prawdy, ale także droga miłości. Pan Jezus wytłumaczył nam 
nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w swojej postawie, 
czym jest miłość. W słowach, gdy mówił: „Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(J 15,13), a w swojej postawie, w czynach, to można powiedzieć 
za św. Józefem Sebastianem Pelczarem, którego wspomnienie 
obchodziliśmy 18 stycznia. Św. Józef Sebastian Pelczar był 
biskupem przemyskim i kierował diecezją przemyską od roku 
1900 do 1924. Napisał w swoim dziele: „Życie duchowne” 
o trzech pomnikach, które Bóg postawił na ziemi. Pierwszy to 
żłóbek w Betlejem, drugi pomnik to krzyż na Golgocie i trzeci 
pomnik to Eucharystia na ołtarzu. Trzy pomniki miłości, która 



84

jest światłem. „Veritatis Splendor” – tytuł Encykliki św. Jana 
Pawła II.

W tym nazwaniu, że „nad Akwinem zabłysło światło”, może-
my odnaleźć te szczególne wartości, które św. Tomasz z Akwinu 
uwydatnił w całym swoim dziele pisarskim, zwłaszcza w Sumie 
Teologicznej, która w wydaniu polskim ma trzydzieści cztery 
tomy – prawda, pokora, modlitwa kontemplacyjna. Może te trzy 
wartości jakoś oceńmy i popatrzmy na nie oczyma św. Tomasza.

2. Prawda w ujęciu św. Tomasza

Prawda! Tomasz powiedział, że filozofii nie uczymy się po 
to, żeby się dowiedzieć, co ludzie myśleli, ale jaka jest prawda. 
Jak uczymy się filozofii, to prawda jest to zgodność tego, co jest 
w głowie, z tym, co jest w rzeczywistości – zgodność naszej 
wiedzy i naszych informacji, które mamy w głowie, z tym, 
czego te informacje dotyczą. Wtedy możemy mówić, że mamy 
prawdziwe informacje o rzeczywistości, którą poznaliśmy. To 
jest klasyczne rozumienie prawdy i tak też na prawdę patrzył 
św. Tomasz. Szukał tej prawdy przede wszystkim w objawie-
niu. Objawienie było pierwszą księgą, w której św. Tomasz 
wyczytywał prawdy i je racjonalnie pogłębiał. Prawdy szukał 
także u swoich poprzedników, nawet u tych, z którymi się nie 
zgadzał, np. u św. Augustyna. Z wieloma prawdami się nie zga-
dzał, ale potrafił w bardzo wielu przypadkach pokazać wielkość 
Augustyna, cytując jego teksty w swojej „Sumie Teologicznej”. 
Budował syntezę w oparciu o to, co ludzie powiedzieli, ale syn-
tezę, która miała na celu pokazanie prawdy o Bogu, o człowieku 
i do pewnego stopnia też o świecie.

Ta prawda była także czytana przez św. Tomasza z księgi 
świata. Wiecie co to są „quinque viae” – „pięć dróg”. Niektó-
rzy nazywają to dowodami, ale to nie jest właściwe nazwanie. 
„Pięć dróg” prowadzących nas do Pana Boga. Tam wychodzimy 
od świata. Przesłanka pierwsza jest wzięta z doświadczenia. 
A więc świat też był dla niego księgą, z której czytał prawdę 
o Panu Bogu. Prawda, która stała się mądrością, bo może być 
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taka prawda, która nie jest mądrością. Zresztą dzisiaj słowo 
„prawda” straciło ten pierwotny sens. Dzisiaj mówią, że takiej 
absolutnej prawdy, prawdy dla wszystkich nie ma. Owszem, 
jest prawda, ale taka sezonowa, na dzisiaj, na jutro, prawda dla 
ciebie, dla niej, dla niego, ale nie ma prawdy obiektywnej. A św. 
Tomasz był przekonany, że jest taka prawda, zresztą wiedział, 
że Jezus sam się nazwał: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” 
(J 14,6a). „Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przy-
zywałem i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją 
nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. 
Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto 
wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość 
błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć 
ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący” (Mdr 
7,7-10). Powtórzmy tę nazwę Encykliki: „Veritatis splendor” 
– „Blask prawdy”.

Moi drodzy, jako kapłani mamy być sługami prawdy i to 
prawdy religijnej, prawdy objawionej, najważniejszej, bo są też 
prawdy naukowe. Każda nauka ma swoje prawdy. W naszym 
przypadku chodzi głównie o prawdy religijne, które dotyczą 
Pana Boga, nas i naszej drogi do Pana Boga, do naszego 
wiecznego zbawienia. Dlatego nie może nas nie obchodzić to, 
co teologowie powiedzieli o prawdzie, która jest mądrością: 
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).

To wartość prawdy, która dzisiaj jest trochę nie w cenie, 
pogardzana przez wielkich tego świata. W cudzysłowie „wiel-
kich”, bo kto nie kocha prawdy obiektywnej, to nie można go 
nazwać „wielkim”. Oni sami siebie nazywają „wielkimi”, ale 
nie wiedzą dokładnie, co mówią.

3. Pokora w ujęciu św. Tomasza

Przejdźmy do drugiej wartości, którą jest pokora. Dlatego 
czytaliśmy dzisiaj słowa Pana Jezusa: „Kto się wywyższa, bę-
dzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14,11). 
Jeśli czytaliście ostatni numer „Gościa  Niedzielnego”, a myślę 
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że tak, to tam jest taki passus na dwie stronice o św. Tomaszu 
i jest przypomniany ten epizod, który miał miejsce 6 grudnia 
1273 roku, na trzy miesiące przed śmiercią Tomasza. Do To-
masza przybiegł Reginald, jego sekretarz, któremu Tomasz 
dyktował to, co pisał. Nie pisał na maszynie czy komputerze, 
tylko wszystko było pisane ręcznie i powiedział: „Stop! Nie ma 
więcej pisania”. Wszyscy wpadli w osłupienie, co się dzieje? 
Ten, który tyle tomów napisał, miałby z tego zrezygnować? 
A on potwierdził, że „tak” i dopiero za chwilę dowiedzieli się, 
że miał w czasie Mszy Świętej widzenie, doznanie mistyczne. 
On sam to wyznał, że gdy sobie uświadomił to, co napisał, 
zwłaszcza „Sumę Teologiczną”, która w większości dotyczy 
Pana Boga, to jest to jak słoma, czyli takie jakby wielkie nic 
wobec tego, kim jest Bóg. „Mówimy o Bogu, jak niemowlęta”, 
a dosłownie to jest – „Paplamy o Bogu, jak niemowlęta”. Miał 
świadomość wielkości Boga wobec tego, co się o Bogu mówi. 
Dlatego wszyscy kapłani są teologami, co prawda różnymi, 
ale jesteśmy teologami i nie trzeba się gniewać, jak ktoś tak 
nas nazwie, bo to jest nasze powołanie, bo głosimy Ewangelię 
w takiej oprawie racjonalnej, aplikujemy ją do życia i trzeba 
się modlić do Ducha Świętego, żeby to umieć robić.

Tak więc pokora. Proszę drogich słuchaczy, niech postawa 
pokory będzie dla nas ważna. Czasem mamy taki niesmak, jak 
spotykamy jakiegoś profesora w naszym fachu, który napisze 
artykuł i od razu głowa do góry, nie chce z nikim rozmawiać, 
bo mu wydrukowali jakiś ważny tekst i jego zdaniem to było 
jak odkrycie Ameryki. To nie jest postawa, którą akceptuje Pan 
Jezus. Więc pokora wobec majestatu Bożego, wobec prawdy 
i także pokora nie tylko wobec tajemnic nadprzyrodzonych, 
ale też przyrodzonych.

Ja nie tylko wykładałem, ale także słuchałem wykładów, 
najpierw jako kleryk. Niekiedy odnosiło się wrażenie, że ten, co 
mówi to tak, jakby był w niebie i dokładnie wszystko widział, 
dokładnie miał wszystko objawione. I nie można było mieć 
innego widzenia, tylko takie, jakie on. Myślę, że to też jest 
przejaw trochę wypaczonego widzenia siebie samego.
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Chciałbym też przytoczyć epizod, jak Tomasz przyjechał do 
Neapolu z gościnnymi wykładami i nie bardzo był znany w tym 
środowisku. Gdy był na furcie, zatrzymał go braciszek i mówi, 
że przeor wyznaczył go, żeby szedł z nim po zakup kapusty. 
Tomaszowi do głowy nie przyszło, że to jest jakaś pomyłka czy 
jakieś nieporozumienie i powiedział: „Dobrze, pójdę”. I poszli. 
Ten braciszek był taki zwinny, a Tomasz był podobno otyły, 
bo ciągle pisał i siedział nad tekstami i ten braciszek go trochę 
popędzał, upominał, a ten pokornie za tym braciszkiem podążał, 
żeby wykonać to polecenie, które zostało mu przydzielone. To 
jest też taki przykład na postawę pokory.

4. Kontemplacja w ujęciu św. Tomasza

Moi drodzy, kończymy jeszcze spojrzeniem na tę mądrość, 
na pokorę, która wyraża się też w modlitwie, w kontemplacji. 
Jak pomyślimy, że Tomasz pisał „Sumę Teologiczną” czy 
wcześniejsze komentarze do wszystkich ksiąg biblijnych Pisma 
Świętego, komentarze do wszystkich dzieł Arystotelesa, to 
zadajemy sobie pytania, kiedy on to zrobił w ciągu dwudziestu 
lat pisarskiego życia. Miał takie krótkie życie, bo zmarł mając 
czterdzieści dziewięć lat.

Odliczając młodość i studia, to wychodzi dwadzieścia lat 
aktywności pisarskiej i w tym czasie tyle potrafił napisać. I jak 
pisał, to podobno co chwilę chodził do kaplicy, na kolana, żeby 
prosić o mądrość, o to, żeby dobrze napisać, żeby napisać 
prawdę. I znana jest też taka scenka – ona też jest w „Gościu 
Niedzielnym” na pierwszej stronicy – jak Tomasz klęczy przed 
ukrzyżowanym i wtedy Pan Jezus mu powiedział: „Tomaszu, 
dobrze o Mnie napisałeś”, bo to było pisanie w klimacie mo-
dlitwy, w klimacie pokory i dlatego było prawdziwe, i dlatego 
ma takie znaczenie.

Znamy pieśni, które chyba dzisiaj zaśpiewamy – „Zbliżam 
się w pokorze i niskości swej” czy „Chwal Syjonie Zbawicie-
la”. Są jeszcze inne. One przetrwały od Tomasza i lubimy je 
śpiewać, bo są piękne i w treści, i w melodii.
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Drodzy bracia, a więc mistyka to jest też dziedzina, która 
nie powinna być nam obca. Potrzebna jest modlitwa mistycz-
na, kontemplacja, żeby potem nie być takim pustym, takim 
pobieżnym, płytkim księdzem, tylko głębokim, a tę głębokość 
wypracowuje się na kolanach, na adoracji, na modlitwie. To też 
jest znamię postawy św. Tomasza.

Zakończenie

„Światło nad Akwinem”. Oby takie światło było też nad 
Świdnicą, byśmy jako kapłani byli wzorcowi, żeby ludzie się 
nami nie gorszyli, żebyśmy byli wierni prawdzie, pokorni, 
rozmodleni i tacy eleganccy wobec drugich, żeby nie było 
takiego powiedzenia: „Pan nie jest dla mnie partnerem i nie 
będę z panem rozmawiał”.

Drodzy bracia, modlimy się dzisiaj w tej kaplicy o to, by to 
światło, które zabłysło w Betlejem, które potem oświecało inne 
miejscowości, m.in. Akwin, świeciło także w naszych duszach, 
w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszej diecezji 
i także w seminarium. To światło, w którym jest prawda, w któ-
rym jest miłość, w którym jest pokora, w którym jest modlitwa.

Nowa rodzina Jezusa
Świdnica, 29 stycznia 2019 r.

Msza św. z okazji wtorkowego nabożeństwa do Matki Boskiej Świdnickiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Interwencja Matki i krewnych w działalność Jezusa

Maryja i osoby z okręgu krewnych i przyjaciół przychodzą 
do Jezusa, prawdopodobnie po to, aby Go przestrzec przed 
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nieprzyjaciółmi, aby nie narażał się zbyt faryzeuszom i aby 
nie był taki zapracowany. Jezus jest otoczony rzeszą ludzi. 
Otrzymuje informację, że Jego krewni chcą się z Nim zoba-
czyć. Dla Jezusa ta informacja staje się okazją, by wskazać na 
Jego nowych krewnych, Jego nową rodzinę. Nie są to ludzie 
wedle pokrewieństwa krwi, ale ci, którzy pełnią wolę Bożą: 
„Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” 
(Mk 3,35).

Moi drodzy, to wydarzenie ewangeliczne stwarza nam 
sposobność postawienia sobie co najmniej dwóch pytań: Czy 
przypadkiem nie jesteśmy podobni do krewnych Jezusa, którzy 
prawdopodobnie chcieli Mu zaoszczędzić zatargów z faryze-
uszami? Przez co my faktycznie stajemy się bliskimi Jezusa?

2. Myślmy i działajmy tak jak Jezus

Na pierwsze pytanie pomaga nam odpowiedzieć Ojciec św. 
Franciszek. Tę odpowiedź znajdziemy w jego słowach wypo-
wiedzianych ostatnio w Panamie podczas 34 Światowych Dni 
Młodzieży (23-27 I 2019). Ojciec św. mówił tam m in. o znudze-
niu nadzieją, które daje się zauważyć u dzisiejszych chrześcijan. 
Wielu katolików, widząc co dzisiaj dzieje się w świecie, traci 
nadzieję na zmianę tego świata na lepszy. Ogrom zła staje się 
tak przygniatający, że niektórzy tracą nadzieję, że może być 
lepiej nic jest, że złu trzeba się poddać i nie walczyć z nim, by 
nie tracić sił. To sprawia, że chrześcijanie czują dzisiaj swoją 
bezsilność i sądzą, że nie mają już recepty na zmianę świata. 
Ojciec św. Franciszek nawoływał w Panamie, by chrześcijanie 
nie czuli się niepotrzebni, ale by pamiętali, że mają dla świata 
wielkie skarby, skarby nie swoje, ale Boże, przyniesione na 
ziemię przez Chrystusa. Mocą Bożą możemy zmieniać ten świat 
na lepszy, poczynając od zmiany na lepsze samego siebie. Jeśli 
sami zmieniamy się na lepszych, to tym samym i świat będzie 
stawał się lepszym. Ostatecznie los świata nie spoczywa w rę-
kach ludzi, w rękach prezydentów, finansistów, ale w rękach 
Pana Boga.
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3. Prawdziwi krewni Jezusa

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wskazuje nam, przez co 
stajemy się Jego krewnymi i bliskimi – nie przez pokrewień-
stwo cielesne, nawet nie przez chrzest czy inne sakramenty, 
ale przez pełnienie woli Bożej. Ci, którzy pełnią wolę Boga, 
tworzą z Jezusem nową rodzinę. „Bo kto pełni wolę Bożą, ten 
Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3,35).

Módlmy się dzisiaj w tej Eucharystii za przyczyną Matki 
Bożej Świdnickiej, abyśmy kształtowali nasze życie dzisiejszą 
Ewangelią, abyśmy nie tracili nadziei na lepszy świat, abyśmy 
pamiętali, że mamy coś temu światu do dania i abyśmy stawali 
się krewnymi i bliskimi Jezusa przez pełnienie woli Bożej.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Świdnica, 30 stycznia 2019 r.

Msza św. w uroczystość rocznicy poświęcenia świątyni katedralnej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

„Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja”, dziś te słowa śpie-
waliśmy podczas liturgii słowa. W tej świątyni przemawia do 
nas Bóg, W tej świątyni składamy z Chrystusem nas samych 
w ofierze i karmimy się Ciałem Chrystusa. W homilii obecnej 
przypomnimy sobie czym jest uroczystość rocznicy poświęce-
nia kościoła. Zatrzymamy się także nad przesłaniem Bożego 
słowa i na końcu powiemy kilka zdań o naszej katedrze, jako 
matce i głowie wszystkich świątyń w naszej diecezji.

1. Dwie uroczystości związane z kościołem 
parafialnym i parafią

Drodzy bracia i siostry, są dwie uroczystości w ciągu roku, 
które wiążą się ze świątynią, z budowlą, którą nazywamy ko-
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ściołem. Jedną z nich jest odpust parafialny. Obchodzony jest 
wtedy, gdy wspominamy w liturgii patrona kościoła. Każdy 
bowiem ma obranego patrona, przy jego powstaniu. Ten pa-
tron jest także patronem Kościoła żywego, który składa się 
z ludzi wierzących, mieszkających na terenie parafii. Drugą 
uroczystością parafialną jest obchodzenie rocznicy konsekracji 
czyli uroczystego poświęcenia wybudowanego kościoła. Trzeba 
przypomnieć, że poświęcenie, konsekracja świątyni, oznacza 
wyjęcie danej budowli sakralnej spod użytku świeckiego i prze-
znaczenie jej wyłącznie do użytku religijnego. Każda nowo 
wybudowana świątynia poddawana jest takiemu uroczystemu 
obrzędowi poświęcenia i konsekracji. Zwyczaj ten wywodzi 
się jeszcze z czasów biblijnych. W kościołach parafialnych, 
poza katedrą, obchodzi się rocznicę poświęcenia kościołów 
w ostatnią niedzielę października, natomiast katedry biskupie 
mają wyznaczony dzień takiej uroczystości. Dzień rocznicy 
poświęcenia naszej katedry został wyznaczony na 30 stycznia. 
Dlatego też od kilku lat uroczystość tę obchodzimy w tym 
ustalonym dniu, który jest także odnotowany w księgach bre-
wiarzowych i w mszale.

2. Przesłanie słowa Bożego uroczystości rocznicy 
poświęcenia Kościoła

W dzisiejszym pierwszym czytaniu została przytoczona 
modlitwa jaką król Salomon wypowiedział do Pana Boga 
w świątyni, którą wybudował z Bożego polecenia w Jerozoli-
mie. W tej modlitwie wypowiedział takie słowa: „Zważ więc 
na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże mój, Panie, 
i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa 
stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy pa-
trzyły na tę świątynię... Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi 
i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu” 
(1 Krl 8,28-30). W najbliższą sobotę, w święto Ofiarowania Pań-
skiego przypomnimy sobie, że w tej właśnie świątyni Dziecię 
Jezus, czterdziestego dnia po narodzeniu zostało ofiarowane 
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przez rodziców Panu Bogu. Do tej świątyni każdego roku wę-
drował jako pielgrzym ze swymi rodzicami. W dwunastym roku 
życia nawet się w niej zagubił. Gdy rozpoczął swoją publiczną 
działalność często zachodził do świątyni, by nauczać. Pewnego 
razu wypędził z niej przekupniów. Ta wspaniała świątynia legła 
w gruzach 70 lat po narodzeniu Chrystusa, w czasie najazdu 
Rzymian. Chrystus zapowiedział jej zburzenie i wtedy zapłakał. 
Po tej świątyni do dziś pozostał fragment muru oporowego od 
strony zachodniej, zwany „Ścianą Płaczu”.

Świątynia jerozolimska legła w gruzach, ale w jej miejsce 
świat pokrył się świątyniami chrześcijańskimi, poczynając od 
świątyni w Betlejem, stojącą na Placu Żłóbka. Te chrześcijań-
skie świątynie stały się miejscem wielbienia Boga, słuchania 
Jego słowa, celebracji Eucharystii, miejscem wyznawania 
grzechów i otrzymywania przebaczenia, miejscem celebracji 
różnych nabożeństw, miejscem nabierania duchowej mocy 
do życia, do niesienia krzyża, do zwyciężania zła dobrem. 
Wśród tych świątyń chrześcijańskich dzisiaj zdobiących miasta 
i wioski, metropolie i małe miejscowości, jest nasza świątynia 
katedralna w Świdnicy.

W czytaniu drugim oraz w Ewangelii zostało nam przypo-
mniane, że świątynią, w której mieszka Bóg jest także Kościół 
Chrystusowy, czyli wspólnota ludzi ochrzczonych, wierzących 
w Chrystusa, gromadząca się w niedziele i święta na spra-
wowanie Eucharystii. Także każdy człowiek ochrzczony jest 
świątynią dla Ducha Świętego.

3. Świątynia katedralna jako centrum życia 
parafialnego i diecezjalnego

Nasza katedralna świątynia sięga daty 1330 roku. Wtedy 
to rozpoczęto jej budowę za sprawą księcia świdnickiego 
Bolka II Małego. W ubiegłym roku, o czym nas informował 
wielki afisz, który do dzisiaj jeszcze wisi na gmachu naszej 
kurii biskupiej, obchodziliśmy 650 rocznicę śmierci Bolka 
II Świdnickiego, który zmarł 28 lipca 1368 roku. Obecna 
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świątyniabyłabudowanaprzezdziesiątkianawetsetkilat.
Wroku1532dotknąłjąpożar,którydokonałdużegospusto-
szenia.Wwynikuzawaleniasięsklepieniawnawiegłównej,
sklepienieświątyninadnawągłównązostałoobniżoneo5me-
trów.Świątynia byław ciąguwiekówupiększana.Wystrój
barokowyzawdzięczajezuitom,którzytutajpełniliposługę
duszpasterskąwXVIIiXVIIIwieku.Świątyniatajestikoną
naszegomiasta.Wokółtejświątynikoncentrowałosięwciągu
prawiesiedmiuwiekówżyciereligijnetegomiastaTotutaj
jestkolebkapiastowskiejŚwidnicy.Gdydoniejwejdziemy,
jesteśmy oczarowani jejwystrojem. Jest piękna nie tylko
zzewnątrzaleiwewnątrz.Gdyw1930rokuzokazji60-lecia
istnieniaświątyniHermanHoffmannwydałprzewodnikpo
kościeleparafialnymśw.StanisławaiWacławawŚwidnicy,
zacząłgoodnastępującegocytatuhistorykaśląskiegoMaxa
Sdralka:„JestnaŚląskutylkojedenkościół,któryjestgod-
nybyćkościołembiskupa”.Niedziwimysię,żetenkościół
zanimzostałprzezStolicęApostolskąpodniesionydogod-
nościkatedry,jużwcześniebywałnazywanykatedrąanawet
bazyliką.

Naszymobowiązkiem jest nie tylko uczęszczanie do tej
świątyninaEucharystieiinnenabożeństwa,aletakżetroska
ojejpiękno.WiemyżepoIIwojnieświatowejprzeprowadzono
tuwiele prac remontowych, zwłaszcza za proboszczowania
ks.prałataJanaBagińskiego.Obecnieteżtrwarenowacjapre-
zbiteriumiczekanasprzedewszystkimogromnarenowacja
ołtarzagłównegoicałejnawygłównej.Moidrodzy,zasługą
naszychpoprzednikówwwierzejestwybudowanieiwyposaże-
niewdziełasztukitejświątyni,anaszymzadaniemjesttroska
ojejodpowiednieutrzymanie,abyzawszebyłagodnadomu
Bożego.Chcemytaktupracowaćitakreligijniepostępować,
abyśmygodnibyligromadzićsięprzedBogiemwtakdostojnej
świątyni.WszyscychcemydbaćotenszczególnyBożydom,
otęnasząmatkę.Przypomnę,że13maja2017r.ukoronowa-
liśmywtejkatedrzeczczonyodsześciuwiekówobrazMatki
BożejŚwidnickiej.
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Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, módlmy się dzisiaj w rocznicę 
konsekracji tej świątyni, aby chętnie przychodzili tutaj wierni 
chrześcijanie, parafianie, świdniczanie i także wierni z oko-
licznych miejscowości, i z całej naszej diecezji. Niech w tej 
świątyni rozbrzmiewa chwała Boża, niech w niej odradzają się 
moralnie nasi wierni. Módlmy się dziś pobożnie o to, aby Pan 
Bóg w tej świątyni otrzymywał od nas uwielbienie i chwałę, 
aby nas napełniał światłem i mocą Ducha Świętego, abyśmy 
zmieniali samych siebie, nasze rodziny, naszą parafię i diecezję 
w lepsze dzieci Boże.

Z łona ziemi do łona wieczności
Lusina, 30 stycznia 2019 r.

Msza św. podczas pogrzebu śp. Stanisławy Szajda,  
mamy ks. prałata Edwarda Szajdy 

Kościół pw. Narodzenia NMP

I. Wprowadzenie do Mszy św.

Dziewięć lat temu, w roku 2010, także w styczniu, także 
w środę i także o godz. 12. 00, ale nie trzydziestego, tylko 
13 stycznia byliśmy w tej świątyni zgromadzeni wokół trumny 
śp. Piotra Szajdy, a dzisiaj otaczamy trumnę jego małżonki 
śp. Stanisławy. W imieniu ks. prałata Edwarda, syna zmarłej, 
pozdrawiam wszystkich kapłanów przybyłych na dzisiejszy 
pogrzeb: mamy naszego współbrata w kapłaństwie, ks. prałata 
Edwarda, kapłanów z trzech dolnośląskich diecezji, a w szcze-
gólności kolegów z roku święceń ks. Edwarda, wyświęconych 
21 maja 1977 roku we Wrocławiu. Dwie intencje towarzyszą 
nam w tej Eucharystii pogrzebowej. Pierwsza intencja to po-
dziękowanie Panu Bogu za dar życia i za ogrom dobra, które 
Bóg przekazał ludziom w ziemskim życiu przez św. Stanisławę. 
Druga intencja to nasza pokorna prośba, aby mama została w tej 
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Eucharystii oczyszczona z wszelkiej zmazy grzechowej i została 
przybrana w szaty zbawienia, aby mogła w tych szatach oglądać 
Boży majestat przez całą wieczność.

II. Homilia

1. Chrystus przychodzi do nas na ziemię w różnym 
czasie i w różny sposób

Powoli dobiega kresu rozszerzony czas świąt Bożego Na-
rodzenia, kiedy jeszcze śpiewamy kolędy i cieszymy się bożo-
narodzeniowym wystrojem naszych świątyń. Przeżywaliśmy 
kolejny raz tajemnicę zamieszkania Syna Bożego na ziemi, 
tajemnicę pierwszego Jego przyjścia do nas. Wspomnienie 
tych najważniejszych w dziejach świata narodzin, każdego roku 
wyzwala w nas wiele radości i serdeczności.

Gdy Jezus, po przyjęciu chrztu, podjął publiczną działalność, 
wielokrotnie zapowiadał swoje odejście, swoją męczeńską 
śmierć. Zapowiedział także zmartwychwstanie i odejście do 
nieba. Zapowiedział również swoje drugie widzialne przyjście 
na ziemię, przyjście w chwale na sąd ostateczny. Kazał na to 
przyjście oczekiwać w postawie czuwania i modlitwy.

Między tymi dwoma widzialnymi przyjściami Chrystusa jest 
usytuowane nasze ziemskie życie. Chrystus, który powiedział, 
że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, 
przychodzi ciągle do nas w tajemniczy, niewidzialny sposób. 
Przychodzi w świętych znakach sakramentalnych. Przychodzi 
w Słowie. Przychodzi przede wszystkim w każdej Eucharystii.

Ale oprócz tych sakramentalnych sposobów, przychodzi 
Chrystus na ziemię po każdego człowieka w chwili śmierci. To 
przychodzenie także sam zapowiedział: „Idę przecież przygo-
tować 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 14,2b-3). Chrystus sam wybiera godzi-
nę przyjścia po człowieka, tak jak także nam wybrał godzinę 
naszego poczęcia, zaistnienia i dzień naszych narodzin, tu, na 
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ziemi. Wierzymy, że godzina przyjścia Chrystusa w chwili 
naszej śmierci, jest godziną Bożej opatrzności, godziną dla 
nas wyznaczoną.

Chrystus przyszedł w ostatnią sobotę po śp. Stanisławę 
Szajdę, matkę katolickiej rodziny, przyszedł w dniu maryjnym, 
sobotnim, w dniu, w którym kiedyś przebywał w grobie. Przy-
szedł i zabrał ją do nowego domu, do wieczności.

Dla śp. Stanisławy zamknęło się życie ziemskie. Już nie 
oddycha powietrzem tego świata. Już nie bije jej biologiczne 
serce. Już nie ogląda fizycznymi oczami słońca, ludzi i rzeczy. 
Już nie cierpi żadnego bólu. Już zamilkły na ustach pytania syna: 
„Mamo, jak się czujesz, czy coś boli, co potrzeba?” Zamknęła 
się karta ziemskiego życia i otwarły się drzwi wieczności.

Siostry i bracia, śp. Stanisława otrzymała tu, na ziemi po-
wołanie, aby być żoną wybranego przez siebie męża Piotra 
i matką rodziny. Jak to powołanie wypełniła? Sięgnijmy do 
biogramu jej życia.

2. Powołanie do życia, do małżeństwa i macierzyństwa

Śp. Stanisława Szajda urodziła się 24 lutego 1930 roku 
w Ciemierzyńcach, kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa, 
w dawnej Rzeczypospolitej. Rodzicami jej byli Paweł i Kata-
rzyna Wierzbiccy. Rodzice mieli kilkoro dzieci. W dziewięć 
lat po narodzeniu Stanisławy przyszedł czas okrutnej II wojny 
światowej, czas dwóch okupacji, także czas panoszenia się 
ukraińskich nacjonalistów. Mama często opowiadała o tych 
bolesnych przeżyciach tego wojennego czasu, o ucieczce dziad-
ka w zimową noc w pola, o rabowaniu domu i dobytku przez 
sąsiadów, o wyjeździe babci do Niemiec. Po zakończeniu wojny, 
w ramach repatriacji rodzina przyjechała na Zachód, właśnie 
tutaj, do Lusiny. Z gromadki dzieci ten trudny czas przeżyły 
tylko Stanisława i młodsza siostra Gienia.

Mając 19 lat, Stanisława wyszła za mąż za Piotra Szaj-
dę, pochodzącego również z Ciemierzyniec. Ślub odbył się 
24 stycznia 1949 roku w tutejszym kościele. Z małżeństwa 
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rodziców na świat przyszło trzech chłopców: w r 1950 r. – Wi-
told, który zmarł jako malutkie dziecko, w 1952 roku – Edward 
i w 1956 roku – Rudolf. Mama pracowała na niedużym gospo-
darstwie rolnym, a także przez jakiś czas w miejscowym sklepie. 
Swoje dobre, wrażliwe, kochające serce oddała swemu mężowi 
i synom. Mimo że sama nie mogła ukończyć całej szkoły pod-
stawowej, potrafiła jednak wspaniale wychować swoich synów. 
Syn Edward – ksiądz, napisał po jej śmierci: „Niezapomniane 
są niedzielne poranki, kiedy szykowaliśmy się do kościoła, 
wspólne adoracje przy ołtarzu ciemnicy Pańskiej i Bożym 
grobie, uczenie się katechizmu przy okazji prozaicznych prac 
domowych. Wyjeżdżaliśmy często na pielgrzymki autokarowe 
do różnych sanktuariów, do Częstochowy. Jasna Góra to było 
szczególne miejsce dla mamy. Mogliśmy z bratem wzrastać 
w takiej atmosferze... Życie rodzinne wypełnione było cichą 
pracą i gorliwą modlitwą”. Szczególnym rokiem w życiu ro-
dziny był rok 1977, zwłaszcza jego pierwsza połowa. Właśnie 
w tej pierwszej połowie roku miały miejsce dwa wydarzenia: 
pierwsze smutne, drugie radosne. W marcu 1977 r. zginął tra-
gicznie najmłodszy syn Rudolf, mając zaledwie 21 lat, miał 
właśnie rozpocząć służbę wojskową, zaś w maju miały miejsce 
święcenia i kapłańskie, i prymicje syna Edwarda... „Te wyda-
rzenia – napisał syn Edward – zapadną na trwale w serce mamy, 
to bolesne i to radosne, którego owocem było towarzyszenie 
synowi modlitwą i troską na drodze kapłańskiego życia”.

Z upływem lat rozpoczął się w życiu Stanisławy czas róż-
nych dolegliwości zdrowotnych i chorób. Razem z Piotrem 
przeżyła w małżeństwie 61 lat. Mąż odszedł do Pana 8 stycznia 
2010 roku, na plebani w Świdnicy, po krótkim pobycie w szpi-
talu Latawiec. Od tego momentu mama mieszkała w Świdnicy 
na plebani w parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Był to czas 
słabnącego zdrowia, ale także czas modlitwy, szczególne 
jej chwile to były codzienne apele jasnogórskie z Telewizją 
Trwam. W okolicy świąt wielkanocnych 2018 roku Stanisława 
powróciła do swojego domu w Lusinie, tutaj przeżyła ostatnie 
miesiące życia pod troskliwą opieką siostrzenicy Bożenki i jej 
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rodziny. Coraz bardziej opadała z sił. 8 stycznia, w dziewiątą 
rocznicę śmierci swego męża Piotra, przewróciła się i złamała 
nogę. W szpitalu w Świdnicy odbyła się operacja i została 
przewieziona do rehabilitacyjnego szpitala w Wałbrzychu. Tam 
w minioną sobotę, 26 stycznia o 14:20, spokojnie zasnęła na 
wieczność w stanie łaski uświęcającej.

3. Słowo pożegnania

Droga Mamo, wybija godzina rozstania się z Tobą, tylko na 
jakiś czas. Żegnamy Cię w Twojej świątyni, do której za życia 
tak często przychodziłaś, by oddawać Bogu cześć, by tu nabie-
rać sił i mocy do trudów życia, do dźwigania krzyży. Żegna Cię 
Twój syn kapłan. Zostaje już sam, bez rodziców i rodzeństwa, 
ale otoczony ludźmi, przyjaciółmi, którym służy jako kapłan. 
Z pewnością Twoja miłość dosięgać go będzie z wieczności. 
Droga Mamo, żegnają Cię wszyscy kapłani, którzy sprawują 
ofiarę Mszy św. w Twojej intencji. Żegnają Cię sąsiedzi, tutejsi 
parafianie i parafianie przybyli z parafii św. Andrzeja Boboli 
ze Świdnicy. Niech świeci Ci niebieskie słońce, które nie zna 
zachodu. Spoczywaj w pokoju. Do zobaczenia w wieczności.

Przesłanie do kapłanów na dziś i na jutro
Ząbkowice Śląskie, 31 stycznia 2019 r.

Msza św. z uczestnikami Kapituły Prowincjalnej 
Kaplica w Domu Księży Pallotynów

Wstęp

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, uwzględniając 
miejsce, czas i okoliczności celebracji tej Eucharystii, pochyli-
my się w obecnej homilii nad trzema przesłaniami: przesłaniem 
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dzisiejszego słowa Bożego, zwłaszcza Ewangelii, przesłaniem 
patrona dnia dzisiejszego – św. Jana Bosko oraz przesłaniem 
św. Wincentego Pallottiego, waszego założyciela.

1. Przesłanie słowa Bożego dzisiejszej liturgii

Autor Listu do Hebrajczyków kieruje nasze spojrzenie na 
Chrystusa, jako naszego Arcykapłana i zachęca nas, abyśmy 
troszczyli się wzajemnie o siebie, zachęcali się do dobrych 
uczynków, a także abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, 
czyli abyśmy cenili sobie życie we wspólnocie.

Pan Jezus zaś mówi nam o trzech sprawach: o świetle, o słu-
chaniu i o mierzeniu bliźnich odpowiednią miarą.

a) Być światłem na świeczniku

Każdy uczeń Chrystusa winien być światłem umieszczo-
nym na świeczniku. Tym bardziej postulat ten odnosi się do 
osób powołanych, do nas kapłanów. Jako kapłani winniśmy 
być zawsze na świeczniku. Nie wolno się ukrywać, nie wolno 
ukrywać swojego kapłaństwa. Nie wolno chować się pod kor-
cem. Kapłan winien być zawsze na dyżurze, być na świeczniku, 
24 godziny na dobę. Winien być zawsze gotowy do drogi, do 
pójścia do człowieka. Ma być zawsze gotowy do zejścia z wy-
godnej kanapy, by podjąć wezwanie do apostolstwa, jak nam 
przypomina papież Franciszek. Jeśli się chowamy, to i tak nas 
ludzie znajdą: „Nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na 
jaw” (Mk 4,22).

b) Umieć słuchać

„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha... Uważajcie na 
to, czego słuchacie” (Mk 4,23-24). Wielu ludzi, także księży, 
woli mówić niż słuchać, a przecież Pan Bóg dał nam dwoje 
uszu i jedne usta. Trzeba słuchać przede wszystkim Pana Boga, 
a także wysłuchiwać ludzi. „Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego 
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słowem”. „Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, niech nie twardnieją 
wasze serca” (Ps 94,7-8). Do słuchania potrzebujemy ciszy, 
skupienia, pokory, cierpliwości, życzliwości. Słuchanie może 
być czynem miłości, wielkim darem dla kogoś, zwłaszcza dla 
osób starszych.

c) Hojnie odmierzać dobro

„Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam, i jesz-
cze wam dołożą” (Mk 4,4,24). Może być odmierzanie w dobrym 
i złym. Hojne obdarowywanie dobrem czyni nas duchowo bo-
gatszymi. Niemcy mówią: „Teilen macht reicher”. Wymierzanie 
zaś zła drugim czyni nas małymi. Zło zjada najpierw tego, kto 
je popełnia. Dar zaś ubogaca najpierw darczyńcę.

2. Główne przesłanie św. Jana Bosko

Święty Jan Bosko, żyjący w latach 1815-1888, to wielki 
wychowawca młodzieży i zarazem założyciel Zgromadzenia 
Księży Salezjanów i Zgromadzenia Sióstr Salezjanek. Jako 
kapłani wszyscy jesteśmy wychowawcami. Wychowujemy po-
przez głoszenie homilii, poprzez katechezę szkolną i parafialną, 
wychowujemy sprawując liturgię i wychowujemy świadectwem 
naszego życia. Rekolekcjoniści powtarzają nam słowa, że nasze 
życie jest dla niektórych jedyną księga, którą oni jeszcze czytają.

Zaglądnijmy do konkretnych wskazań wychowawczych św. 
Jana Bosko, chociażby do wskazań, zawartych w dzisiejszej 
lekcji brewiarzowej:

– „Jeśli rzeczywiście pragniemy prawdziwego dobra naszych 
wychowanków i przygotowania ich do wypełnienia obowiąz-
ków, o tym nade wszystko powinniśmy pamiętać, że drogim 
naszym chłopcom zsastępujemy rodziców”. Wychowawcy 
przedłużają wychowankom ich rodziców. Trzeba zatem każde-
mu wychowawcy pokochać wychowanka, żeby ten odczuł, że 
wszelkie nasze zabiegi, działania wychowawcze są przejawem 
naszej troskliwej miłości względem wychowanka.



101

– „Baczcie, by wam nikt nie mógł zarzucić, że działacie 
w gniewie. Niełatwo zachować spokój w karaniu, a przecież 
jest on konieczny, aby się nie wydawało, że działamy dla pod-
kreślenia swej władzy albo dania upustu gniewowi”. Wydaje 
się, że ta wskazówka jest nie tylko ważna dla wychowawców 
młodzieży, ale i dla przełożonych wspólnot: dla proboszczów, 
rektorów domów, gwardianów, przeorów, dyrektorów, ekono-
mów, sekretarzy itd. Jest wskazaniem jak traktować interesan-
tów w kancelarii parafialnej, zwłaszcza tych roszczeniowych, 
agresywnych. Na agresję odpowiadamy spokojem, nigdy 
gniewem i arogancją.

– „Tych, nad którymi sprawujemy jakąkolwiek władzę, uwa-
żajmy za synów. Stańmy się ich sługami, podobnie jak Jezus, 
który przyszedł służyć, nie zaś aby Mu służono. Niechaj zawsty-
dza nas nawet pozór chęci panowania. Nie panujmy nad nikim, 
chyba po to tylko, aby lepiej służyć”. Niedawno przyszedł na 
rozmowę człowiek świecki, zaangażowany w życie Kościoła. 
Mówił, że w ostatnim czasie zgłosił księdzu proboszczowi ko-
lejne propozycje włączenia się w modlitwę i w ewangelizację 
parafialną. Usłyszał od proboszcza słowa: „Pan nie jest dla mnie 
partnerem do rozmowy”.

– „W szczególnych trudnych wypadkach należy raczej po-
kornie i ufnie błagać Boga, niż wylewać potok słów, które tylko 
obrażają słuchających, lecz nie przynoszą żadnego pożytku 
winowajcom”.

3. Główne przesłanie dzieła życia św. Wincentego 
Pallottiego

Św. Wincenty Pallottii, żyjący w latach 1795-1850, to „sza-
leniec” Chrystusowy, to święty dla wszystkich. Niezliczone 
relacje Wincentego Pallottiego i jego obecność na wszystkich 
frontach Kościoła pierwszej połowy XIX wieku zaskakują 
i zadziwiają. Już w kilka dni po jego śmierci, włoski dzienni-
karz ks. Francesco Fabi Montani, tak mniej więcej portretował 
zmarłego w piśmie „Giornale di Roma”: „Jego życzliwość była 
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szczera, dobra i uniwersalna; jego zapał apostolski żarliwy, 
prostolinijny i zdolny pokonać wszelkie przeszkody; w nocy, 
za dnia, czasami kiedy powinien był jeść czy odpoczywać, 
pędził żwawo tam, gdzie wzywała go potrzeba duchowa lub 
doczesna jakiejś duszy; ocalił młode dziewczęta będące w nie-
bezpieczeństwie i zastąpił sierotom ojca; posługiwał chorym 
w szpitalach; zakładał szkoły wieczorowe dla rzemieślników; 
był kapelanem więźniów i troszczył się o żołnierzy; głosił mi-
sje ludowe i rekolekcje w Rzymie i poza nim; był asystentem 
na uniwersytecie Sapienza; ojcem duchownym w Wyższym 
Seminarium Rzymskim; ojcem duchownym w Seminarium 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary; spowiednikiem w kilkuna-
stu klasztorach żeńskich; spędzał wiele godzin w konfesjonale; 
wprowadził cotygodniowe konferencje dla księży zakonnych 
i diecezjalnych; ułożył rozważania Miesiąc Maj, dla księży, 
zakonników i świeckich; otworzył pierwsze we Włoszech Ko-
legium Misji Zagranicznych; zainicjował uroczystą celebrację 
Oktawy Objawienia Pańskiego; założył Zjednoczenie Apostol-
stwa Katolickiego, które było syntezą jego myśli i apostolskiej 
gorliwości”.

Przyglądając się tym wszystkim dokonaniom Wincentego 
Pallottiego i jego niezwykłej aktywności, można powiedzieć, 
że rzeczywiście jest to „Święty dla wszystkich” albo „ Święty na 
wszystkie czasy”. Tak go też widzieli papieże Pius XI i Jan XXIII. 
Trzeba wam pogratulować, że macie takiego Założyciela.

Zakończenie

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, podziękujmy Panu 
Bogu w tej Eucharystii za dar waszego Założyciela. Jest on da-
rem Pana Boga nie tylko dla was, ale dla całego Kościoła. Mamy 
się w kogo wpatrywać i mamy kogo naśladować. Rzeczywiście 
postawa św. Wincentego Pallottiego jest postawą na każdy czas 
życia Kościoła. Za jego wstawiennictwem wypraszajmy dla 
waszego zgromadzenia, dla wszystkich kapłanów i dla całego 
Kościoła, Boże błogosławieństwo. Amen.
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Bezinteresownie świecić, słuchać i dawać!
Świdnica, 31 stycznia 2019 r.

Msza św. dla wspólnoty seminaryjnej 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Drodzy bracia, autor Listu do Hebrajczyków ciągle kieruje 
nasze spojrzenie na Chrystusa, jako naszego Arcykapłana 
i zachęca nas dzisiaj, abyśmy troszczyli się wzajemnie o sie-
bie, zachęcali się do dobrych uczynków, a także abyśmy nie 
opuszczali wspólnych zebrań, czyli abyśmy cenili sobie życie 
we wspólnocie. Natomiast w Ewangelii Chrystus porusza dziś 
trzy wątki: wątek światła, wątek słuchania i wątek odmierzania. 
Pochylmy się przez chwilę nad tymi wątkami.

1. Być światłem na świeczniku

Pismo Święte Nowego Testamentu nazwę światła odnosi do 
kilku desygnatów. Po pierwsze: Światłem jest Jezus Chrystus. 
Tak został określony, gdy przychodził na świat: przez proroków, 
przez aniołów, przez starca Symeona, przez Ewangelistów, 
w szczególności przez Jana Apostoła. Sam Jezus w czasie pu-
blicznej działalności nazwał się światłością świata: „Ja jestem 
światłością świata” (J 8,12). Po drugie: światłem jest słowo 
Boże, Ewangelia, nauka Jezusa Chrystusa. Mówią o tym pierwsi 
dwaj teologowie chrześcijaństwa: św. Jan Apostoł i Ewangelista 
i św. Paweł Apostoł. Światło z natury swojej jest przeznaczone 
do tego, aby świecić. Nie można zapalić je i ukryć pod korcem. 
Dla wielu dzisiejszych katolików słowo Boże jest „ukrytą 
lampą”. U wielu ludzi widzimy księgę Pisma Świętego stoją-
cą gdzieś na półce wśród innych książek. Niekiedy bywa tak, 
że nikt z domowników jej nie otwiera i nie czyta. To światło 
Bożej prawdy ich nie oświeca, stoi pod korcem, jest ukryte. 
Po trzecie: światłem świata nazwał Chrystus także nas, swoich 
uczniów: „W jesteście światłem świata” (Mt 5,14). Każdy uczeń 
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Chrystusa winien być światłem umieszczonym na świeczniku. 
Tym bardziej postulat ten odnosi się do osób powołanych, do 
nas kleryków i kapłanów. Jako osoby powołane: teraz klerycy 
a potem kapłani, winniśmy być zawsze na świeczniku. Nie 
wolno się ukrywać, nie wolno ukrywać swojego kapłaństwa. 
Nie wolno chować się pod korcem. Kapłan winien być zawsze 
na dyżurze, być na świeczniku, 24 godziny na dobę. Winien 
być zawsze gotowy do drogi, do pójścia do człowieka. Ma 
być zawsze gotowy do zejścia z wygodnej kanapy, by podjąć 
wezwanie do apostolstwa, jak nam przypomina papież Franci-
szek. Jeśli się chowamy, to i tak nas ludzie znajdą: „Nie ma nic 
ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw” (Mk 4,22).

2. Umieć słuchać

„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha... Uważajcie na 
to, czego słuchacie” (Mk 4,23-24). Wielu ludzi, także księży, 
woli mówić niż słuchać, a przecież Pan Bóg dał nam dwoje 
uszu i jedne usta. Trzeba słuchać przede wszystkim Pana Boga, 
a także wysłuchiwać ludzi. „Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego 
słowem”. „Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, niech nie twardnieją 
wasze serca” (Ps 94,7-8). Do słuchania potrzebujemy ciszy, 
skupienia, pokory, cierpliwości, życzliwości. Słuchanie może 
być czynem miłości, wielkim darem dla kogoś, zwłaszcza dla 
osób starszych.

3. Umieć hojnie odmierzać dobro

„Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam, i jesz-
cze wam dołożą” (Mk 4,4,24). Może być odmierzanie w dobrym 
i złym. Hojne obdarowywanie dobrem czyni nas duchowo bo-
gatszymi. Niemcy mówią: „Teilen macht reicher”. Wymierzanie 
zaś zła drugim czyni nas małymi. Zło zjada najpierw tego, kto je 
popełnia. Dar zaś ubogaca najpierw darczyńcę. Ta dobra, hojna 
miara odnosi się przede wszystkim do hojnego przekazu słowa 
Bożego, prawdy ewangelicznej. Słowo Boże jest zaadresowane 
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do wszystkich. Nie można egoistycznie rezerwować sobie tego, 
co jest wspólną własnością wszystkich. Tak jak Chrystus jest 
własnością wszystkich, tak i Jego słowo należy do wszystkich. 
Trzeba zatem nim się dzielić I trzeba tu stosować obfitą miarę, 
a więc siać słowo Boże, rozdawać je nie skąpo, nie byle jak, 
ale w obfitości: „Jaką miarą wy mierzycie, taka wam odmierzą 
i jeszcze dołożą” (Mk 4,24). Rozdając słowo Boże w obfitości 
trzeba zatroszczyć się o to, aby by dla wszystkich źródłem życia 
i mocy. Słowo ma leczyć słabość naszą i innych ludzi.

Zakończenie

Prośmy zatem Chrystusa, abyśmy Jego słowo, jako światło 
dla wszystkich, z radością hojnie przekazywali innym, abyśmy 
sami i inni, którym je głosimy, stawali się mocniejszymi w wie-
rze, nadziei i miłości.





Homilie lutowe
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Żona, matka i babcia oddana Bogu 
i ludziom

Oława, 1 lutego 2019 r.
Msza św. pogrzebowa za śp. Danielę Zając, mamę ks. Tomasza, 

proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy 
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia

Wstęp

Czcigodny Księże Tomaszu, proboszczu tutejszej parafii pw. 
Matki Bożej Pocieszenia,

Czcigodny i drogi Księże Tomaszu, synu zmarłej mamy 
Danieli,

Czcigodni bracia kapłani wszystkich sprawowanych urzę-
dów i piastowanych godności, zwłaszcza księża koledzy z roku 
święceń ks. Tomasza, wyświęceni, 21 maja 1994 r.

Droga rodzino zmarłej mamy Danieli: córko Kazimiero 
z mężem i dziećmi; drogie wnuki i prawnuki oraz przyjaciele 
rodziny,

Drogie siostry zakonne,
Drodzy krewni, znajomi, tutejsi parafianie i wszyscy tu 

obecni w kościele bracia i siostry w Chrystusie!

1. Wiarą czerpaną ze słowa Bożego przezwyciężajmy 
ból śmierci

Jednym z najtrudniejszych przeżyć jakie są naszym udziałem 
tu, na ziemi, jest żegnanie do wieczności naszych najbliższych 
osób. Ma to miejsce, gdy np. żegnamy ludzi, którzy zginęli 
w nieszczęśliwych wypadach, czy też jeszcze w młodym wieku 
zostali pokonani przez chorobę nowotworową. Bolejemy także, 
gdy nam przychodzi żegnać do wieczności naszych rodziców, 
zwłaszcza mamę. Mama bowiem jest niewiastą wybraną dla 
nas przez Pana Boga, aby nas nosiła pod sercem dziewięć 
miesięcy, a potem aby nas wydała na świat i była naszą pierw-
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szą karmicielką i wychowawczynią. Mama jest tu, na ziemi, 
pierwszym domem naszego zamieszkania, a po narodzeniu 
jest dla nas najbliższą osobą, która czuwa nad naszym życiem. 
Nic też dziwnego, że pierwsze słowo, które wypowiadamy, 
gdy zaczynamy mówić, jest słowo „mama”. Brzmi ono prawie 
jednakowo we wszystkich językach świata. Gdy umierają nasi 
rodzice, zwłaszcza mama, przestajemy być wtedy dziećmi, 
tracimy nasz rodzinny dom, bowiem dom rodzinny to nie tyle 
dom materialny, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo i młodość, 
ale to przede wszystkim grono najbliższych osób, najczęściej 
rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.

Moi drodzy, w takich trudnych chwilach, gdy doświadczamy 
śmierci naszych bliskich, przychodzi nam z pomocą sam Bóg. 
Podczas Mszy św. pogrzebowych, w czytaniach mszalnych 
otrzymujemy pocieszenie i nadzieję. Oto przed chwilą sły-
szeliśmy słowa: „Bracia: Jesteśmy przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi 
nas przed sobą” (2 Kor 4,14). Zmartwychwstały Chrystus jest 
gwarantem naszego życia wiecznego, naszego zmartwychwsta-
nia. Apostoł Narodów mówi dalej: „Wiemy bowiem, że jeśli 
nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, 
będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką ludzką 
uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” (2 Kor 5,1).

Drodzy bracia i siostry, słowa te przyjmujemy z wielką 
wiarą i są one są pocieszeniem nie tylko dla najbliższych osób 
zmarłej mamy i babci Danieli, ale dla wszystkich nas. Po śmierci 
nie przechodzimy w nicość, ale przechodzimy do domu Ojca, 
w którym – jak mówi Pan Jezus – mieszkań dla nas jest wiele.

Popatrzmy teraz pokrótce jaką drogą przez życie ziemskie 
przeprowadził Bóg zmarłą mamę Danielę.

2. Spojrzenie na drogę życia śp. Danieli

Daniela Zając urodziła się 21 października 1937 r. w Prze-
myślanach na Kresach Wschodnich w rodzinie Julii i Piotra 
Trepety. We wrześniu 1939 r. jej ojciec zginął na wojnie bro-
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niąc swojej Ojczyzny i rodziny. Matka przez lata wojennej 
zawieruchy utrzymywała siebie oraz córki Cecylię i Danielę 
szyjąc kołdry i pościel. Na wiosnę 1945 r., uciekając przed 
banderowcami, zamieszkały u swojej rodziny w Brzózie Kró-
lewskiej koło Leżajska. Tam Daniela zaczęła naukę w szkole. 
Po dwóch latach wyjechały na Ziemie Odzyskane i zamieszkały 
w Marszowicach koło Oławy. Niestety na kilkunastoletnią Da-
nielę spadło następne nieszczęście – poważna choroba, która 
przykuła jej mamę do łóżka. Mama Danieli zmarła w 1954 r. 
Daniela uczyła się wtedy w liceum nauczycielskim we Wrocła-
wiu. Po maturze w 1955 r., jeszcze nawet niepełnoletnia, zaczęła 
pracę jako nauczycielka matematyki w miejscowości Gać. Tu 
poznała swojego przyszłego męża Kazimierza Zająca. Miesiąc 
temu minęła 60 rocznica ich ślubu. Z ich związku urodziło się 
czworo dzieci: Zdzisław, Małgorzata, Kazimiera i Tomasz. 
W związku z narodzinami dzieci musiała porzucić pracę i za-
jąć się domem. Najstarszy syn Zdzisław zmarł dwa miesiące 
po urodzeniu. Małgorzata zachorowała na złośliwy nowotwór 
i zmarła w wieku 23 lat. Zięć Stefan pracował w kopalni. Da-
niela opiekowała się obłożnie chorą córką, a wraz z mężem stali 
się rodziną zastępczą dla dwojga dzieci Małgorzaty: Agnieszki 
(1,5 roku) i Łukasza (10 miesięcy). Pięć lat po śmierci córki, 
w wypadku zginął też zięć Stefan. Daniela z Kazimierzem, jako 
dziadkowie, pełnili nad nimi opiekę rodzicielską, wychowali 
ich i kształcili, a przede wszystkim tworzyli dla wnuków pełen 
miłości dom rodzinny. Dzięki temu wnuczęta mogły dorastać, 
skończyć studia i założyć własne rodziny. Od wnuczki Agniesz-
ki doczekali się prawnuczka Kacperka, a u wnuka Łukasza 
prawnuczków Adasia i Hanię. Córka Kazimiera otrzymała po 
mamie zdolności matematyczne i również została nauczycielką. 
Ze związku małżeńskiego z Tomaszem Jasińskim urodziło się 
również dwoje wnucząt Danieli: Weronika i Dominik. Syn To-
masz w roku 1994 został wyświęcony na księdza i jest obecnie 
proboszczem w Świdnicy, w parafii pw. Miłosierdzia Bożego. 
Oprócz zajmowania się domem oraz wychowywaniem dzieci 
i wnuków, znajdowała czas na pracę społeczną. Przez wiele 
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lat była przewodniczącą osiedlowego koła Ligi Kobiet, radną 
w Radzie Miejskiej Miasta Oławy. Miała swoje pasje: czytała 
książki, rozwiązywała krzyżówki, pielęgnowała kwiaty do-
niczkowe. Zmarła w szpitalu 28 stycznia 2019 r. w otoczeniu 
rodziny.

2. Słowo pożegnania

Droga Mamo Danielo, przychodzi godzina pożegnania Cie-
bie. Wraz z Twoim synem Tomaszem, Twoją córką Kazimierą 
oraz całą rodziną, a także z wszystkim tu obecnymi kapłanami 
i wiernymi obecnymi na tej Mszy św., chcemy w tej Eucharystii 
podziękować Panu Bogu za Ciebie, podziękować za dobro, 
które On przekazał przez Ciebie Twojemu mężowi, Twoim 
dzieciom, wnukom, prawnukom i innym ludziom. Dziękujemy 
także Tobie za to, kim byłaś dla męża, dla dzieci, dla wnuków 
i dla wszystkich, których w życiu spotkałaś. Dziękujemy za 
Twoją wiarę i miłość do Pana Boga, do Kościoła i do człowie-
ka. Dziękujemy za Twoją miłość do Matki Najświętszej, za 
przykład modlitwy różańcowej. Dziękujemy za wychowanie 
i oddanie Kościołowi na służbę jako kapłana, syna Tomasza. 
Prosimy także o przyjęcie Cię do niebieskiego domu. Zaraz 
po tej Mszy św., podczas obrzędu „Ostatniego Pożegnania”, 
zaśpiewamy słowa: „Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony. 
On wezwał Ciebie do Królestwa światła. Niech na spotkanie 
w progach Ojca domu po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. 
Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku 
wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż 
przed oblicze Boga Najwyższego”. Droga Mamo, spoczywaj 
w pokoju i światłości wiekuistej.
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Symeon i Anna wzorem otwarcia 
na działanie Ducha Świętego

Świdnica, 2 lutego 2019 r.
Msza św. na zakończenie rekolekcji dla młodzieży męskiej 

Kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym

1. Znaczenie posłuszeństwa wobec Bożego Prawa

Już powiedziane zostało w słowie wstępnym, że nasza uwaga 
skupia się na tym wydarzeniu, które się rozegrało w Jerozolimie 
40 dnia po narodzeniu Pana Jezusa. Jest to Ofiarowanie Pańskie. 
Maryja i Józef, opiekun Pana Jezusa, byli bardzo wrażliwi na 
Boże prawo i chcieli je dokładnie przestrzegać. Nie tylko Boże-
mu prawu, ale także prawu państwowemu byli posłuszni. Widać 
to wtedy, gdy zarządzono spis ludności w Cesarstwie Rzymskim 
i każdy miał obowiązek zapisać się we wskazanym miejscu. 
Maryja i Józef także poszli z Nazaretu do Betlejem, zapisać się 
tak jak wszyscy. Odległość między tymi miastami wynosiła po-
nad 100 kilometrów. W czasie tego zapisu w Betlejem, narodził 
się Pan Jezus w szczególnych warunkach. Był odrzucony przez 
ludzi. Widzimy tu wielki respekt dla Prawa Bożego, a także dla 
prawa ludzkiego. Jest to dla nas sygnał, byśmy byli wrażliwi na 
zachowywanie prawa, szczególnie Prawa Bożego.

Prawo Boże to jest Dekalog, Dziesięć Przykazań, to jest 
także Ewangelia, to są także wszystkie zalecenia, wskazania 
Pana Jezusa. Jedne wskazania, które są dla nas łatwe do wy-
pełnienia, zwykle zachowujemy, a inne, które nie akceptujemy, 
które nie są dla nas wygodne, odrzucamy. Czasem widzicie, że 
ludzie wybiórczo traktują Boże Prawo, przykazania. Weźmy np. 
szóste przykazanie, które jest zwalczane. Są protesty przeciw 
ograniczeniu aborcji. Są afery korupcyjnei to jest konflikt z siód-
mym przykazaniem. Trzeba wszystkie przykazania w równym 
stopniu zachowywać.

Dzisiaj lekceważenie przykazań, prawa państwowego, ma 
związek z czasami komunistycznymi. Prawo, które sejm uchwa-
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lał było tendencyjne i niesłuszne. Często było to prawo, które 
pozostawało w kolizji z Prawem Bożym, z Dekalogiem, czy 
z prawem naturalnym. Np. zakazywano budować świątyń, nie 
wydając na to pozwoleń. Ludzie natomiast chcieli mieć świą-
tynie, bo mieli do kościoła 10 czy 12 kilometrów.

Urodziłem się w takiej parafii, gdzie do kościoła parafialnego 
miałem 12 kilometrów. Dopiero jak zostałem księdzem, nastał 
swobodniejszy czas, wtedy w naszej miejscowości wybudo-
wany został kościół filialny. Stoi do dzisiaj i jest to błogosła-
wieństwo dla mieszkańców. Jednak ten kościół wybudowany 
był nielegalnie, wbrew prawu, które wtedy obowiązywało. 
W sąsiedniej miejscowości ksiądz Józef wybudował kościół 
i został w związku z tym wezwany na przesłuchanie. Powie-
dział, że zdaje sobie sprawę, że przekroczył prawo, ale sumienie 
nakazywało mu budować kościół nawet wtedy, gdy nie było 
pozwolenia. Dodał, że postąpił tak jak Lenin, bo gdyby on nie 
obalił prawa, które obowiązywało w Rosji carskiej, to byśmy 
dzisiaj nie mieli Związku Radzieckiego. To był koniec dyskusji.

Wracając do wątku prawa, to wyszliśmy z komunizmu, 
ale wiele rzeczy pozostało w nas zakodowane i musimy się 
kontrolować, byśmy mieli respekt dla prawa. Zabiegamy o to, 
żeby prawo było słuszne. Prawo Boże jest na pewno słuszne. 
Ewangelia jest na pewno dla nas wymierzona, dostosowana do 
naszych możliwości, dla naszego dobra. Prawo świeckie, np. 
kodeks drogowy, kodeks pracy, prawo rodzinne, karne, to się 
może z czasem zmieniać, bo przepisy się zmieniają i uchwala się 
nowe. Ważne jest by to prawo świeckie było zgodne z prawem 
Bożym. Mamy więc mieć respekt szczególnie dla prawa Boże-
go, bo każde przykazanie Boże stoi na straży jakichś wartości. 
Pan Bóg nie chce nam niczego zabierać, nie chce nam zabierać 
radości, szczęścia. To co nam dał jest dla naszego dobra.

2. Znaczenie otwarcia się na działanie Ducha Świętego

Ewangelia prowadzi nas do świątyni, gdzie jest szczególna 
sceneria tego ofiarowania Dzieciątka Jezus. Są tam seniorzy: 
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Symeon i prorokini Anna, która była w 84 roku życia. Ewange-
lista wystawia im bardzo dobre świadectwo. O Symeonie mówi 
tak: „Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy 
Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty 
objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni.” (Łk 2,25). 
Jest to bardzo ważny opis tego człowieka. Pochlebne słowa 
dotyczą także prorokini Anny: „Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,37). 
Też z pewnością była otwarta na Ducha Świętego.

Wy też macie być otwarci na działanie Ducha Świętego, 
byście potrafili poznać swoje powołanie, swoją drogę życiową. 
To jest bardzo ważne zadanie w młodym wieku, by dobrze wy-
brać, by się nie pomylić w tym wyborze. Pomyłka popełniona 
na starcie ma potem w życiu fatalne skutki. Trzeba się więcej 
modlić do Ducha Świętego. Słyszeliście jak to było w przy-
padku papieża św. Jana Pawła II. Napisał 14 encyklik. Pytany 
o tę o Duchu Świętym „Dominum et Vivificantem” powiedział, 
że chciał wszystkim Trzem Osobom Boskim poświęcić każdą 
encyklikę. Bogu Ojcu poświęcił „Dives in Misericordia” – „Bo-
gaty w miłosierdzie”, Synowi Bożemu – „Redemptor Hominis”, 
pierwszą encyklikę pontyfikatu, Duchowi Świętemu właśnie 
tę „Dominum et Vivificantem”. Dodał jeszcze drugi motyw 
napisania tych encyklik. Chciał odpowiedzieć na wskazanie 
swojego ojca, które otrzymał od niego w dzieciństwie. Gdy byli 
razem w Kalwarii Zebrzydowskiej, mama już nie żyła, ojciec 
w książeczce znalazł modlitwę do Ducha Świętego i powiedział, 
by tę modlitwę odmawiał codziennie. Papież jako chłopiec 
zapamiętał to sobie i tę modlitwę później już odmawiał przez 
całe swoje życie. Został wielkim człowiekiem, bo był otwarty 
na działanie Ducha Świętego.

Za mało dziś wierzymy w moc działania Ducha Świętego 
w nas. Jak jesteśmy ochrzczeni, wybierzmowani, to Duch 
Święty w nas działa, a my czasem budujemy bariery, żeby 
On ze swoją myślą, ze swoim natchnieniem nie przeniknął do 
naszego serca. To jest bardzo ważne wskazanie, które chcemy 
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z dzisiejszej Ewangelii zabrać sobie na drogę życia, nie tylko 
na dzisiaj. Idąc za wzorem Symeona, Anny, a także naszego pa-
pieża, żebyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego, który 
nas, ludzi, wspomaga przede wszystkim w sferze duchowej.

Każdy z nas ma ducha, który mieszka w naszym ciele. Ten 
duch ma władzę poznawczą, to jest intelekt, rozum. Tylko ludzie 
mają intelekt, choć mózg mają wszystkie istoty żyjące, ssaki. 
Umysł, który myśli, tworzy pojęcia, kulturę, posiada tylko 
człowieks. Dzięki umysłowi człowieka powstała architektura, 
malarstwo, muzyka, rzeźba. To wszystko to jest owoc umysłu, 
który jest trochę zraniony przez grzech pierworodny, dlatego 
potrzebne jest wsparcie Ducha Świętego w tej umysłowej sfe-
rze, byśmy wiedzieli jaki jest sens życia, po co żyjemy, byśmy 
wiedzieli kto kłamie, a kto mówi prawdę. Jak ma się w sobie 
Ducha Świętego, to potrafi się rozróżnić co jest prawdziwe, 
a co jest kłamliwe.

Co to jest tzw. hejtowanie, to wiecie. Ci co to robią, to są 
ludzie pozbawieni więzi z Duchem Świętym, zamiast prawdy 
promują kłamstwo, zamiast miłości promują nienawiść, dlatego 
życie staje się uciążliwe. Człowieka nie uszczęśliwia kłamstwo. 
Jak jest okłamywany, to czuje się poniżony.

Jest nam bardzo potrzebne wsparcie Ducha Świętego 
w sferze umysłowej, rozumnej. Pomaga nam także w naszych 
wyborach moralnych, w podejmowaniu dobrych decyzji. Tyl-
ko człowiek sam decyduje, bo jest wolny. W niedzielę idę na 
Mszę św. albo na spacer z kolegą. Mam wybór i dokonuję go 
samodzielnie. U ludzi wierzących, otwartych na Ducha Świę-
tego jest tak, że ten wybór dokonują z Jego wsparciem, zgodnie 
z własnym sumieniem.

Warto być otwartym na działanie Ducha Świętego. Taki 
wniosek można wyciągnąć z charakterystyki tych seniorów, 
którzy byli świadkami ofiarowania Pana Jezusa. Dla was wy-
nika jeszcze jeden wniosek. Wszyscy pewnie jeszcze macie nie 
tylko rodziców, ale i dziadków. Pamiętajmy, że ich też trzeba 
szanować. Czasem może nie interesuje was, co do was mówią 
dziadek, czy babcia, może uważacie ich za staroświeckich, 
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takich niedzisiejszych, ale jak ich posłuchasz, to może to być 
wielki czyn miłości. Miłość ewangeliczna zawsze kosztuje, 
to jest wysiłek, samozaparcie, wyniszczanie w sobie „ja”, 
a umieszczanie „ty”.

3. Duch Święty uzdalnia do wyznania wiary 
w Chrystusa i trwania w Kościele

Ewangelista mówi, że Symeon był napełniony Duchem 
Świętym i Duch Święty spoczywał na nim. To się uwidoczniło 
w tym, co powiedział. Wziął Dzieciątko w objęcia, błogosławił 
Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” 
(Łk 2,29).

Nie mógł powiedzieć tego bez pomocy Ducha Świętego. 
Nazwał Jezusa Zbawicielem wszystkich narodów, bo Jezus 
jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata. Ludzie 
nieraz mówią, że jednych zbawia Jezus, innych zbawia Budda, 
a jeszcze innych Mahomet lub jakiś inny guru. Prawdziwy Bóg 
jest tylko jeden, nie może być wiele prawdziwych bogów, bo 
Bóg jest jeden prawdziwy, a inni bogowie to są tylko bożki. 
Trzeba odnaleźć tego Boga prawdziwego, który jest Bogiem 
dla wszystkich narodów. Symeon powiedział: „Teraz, o Władco, 
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wo-
bec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę 
ludu Twego, Izraela” (Łk 2,30).

Jezus jest światłem. Światło nas oświeca, jest nam niezbędne 
do życia, do normalnego funkcjonowania. Jezus sam się nazwał 
światłem. Symeon powiedział, że Jezus jest światłem na oświe-
cenie pogan. Chodziło o prawdę, bo ona jest światłem, to nauka 
Jezusa jest światłem. Jezus powiedział: „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia” (J 8,12). Nam też powiedział: „Wy 
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jesteście światłem świata” (Mt 5,14). Bardzo ważne zobowią-
zanie, żebyśmy byli świadkami prawdy dla drugich.

Symeon zwrócił się także do Maryi i powiedział: „Oto Ten 
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na 
znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.” (Łk 2,34-36).

Bardzo ważne przepowiedzenie, że Jezus będzie dla jednych 
dźwignią do wielkości i chwały, a dla innych będzie dźwignią 
do zła, będzie znakiem sprzeciwu. W każdym wieku, w każdym 
pokoleniu Jezus ma zwolenników, na Nim budują swoją wiel-
kość, tak jak ją zbudował Jan Paweł II, ale dla niektórych jest 
znakiem sprzeciwu, to Hitler, Stalin, którzy poszli inną drogą. 
Oni zaczęli od niszczenia Kościoła, co jest znane z historii.

Dzisiaj też jest walka z Kościołem. Napotykamy na różne 
teksty na temat Kościoła, często o charakterze krzywdzącym. 
Jak się wspomni dziś o pedofilii, to większość myśli jedynie 
o księżach. To zjawisko występuje także w innych grupach 
społecznych. Trzeba znać proporcje jakie są. Nikt nie powinien 
zła chować pod dywan, ale to co spotykamy w mediach, to jest 
propaganda, to jest zakłamanie.

Przy ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni mamy przepowie-
dzenie, że będzie On znakiem sprzeciwu. Dzieło Jezusa jest 
dzisiaj atakowane, to jest rzecz przepowiedziana. Z Jezusem 
nikt nie wygra. Już tyle razy dzwonili na pogrzeb Kościołowi, 
prorokowali jego zagładę, jego koniec, a on ciągle trwa. Pan 
Jezus powiedział: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie 
odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). „A gdy wypełnili 
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta Nazaret” (Łk 2,39).

W tym zdaniu najważniejsze jest słowo „wszystko”. Co Bóg 
karze, to trzeba wszystko wypełnić. Gdy zawiera się małżeń-
stwo, to na zawsze. Jak masz być księdzem, to też na zawsze, 
nie na kilka lat, tylko do końca. „Totus Tuus”. Dla Pana Boga 
wszystko ma być wypełnione do końca. Jak się będzie takim 
maksymalistą wobec Pana Boga, wobec Jego prawa, to ma się 
wygrane życie tu, na ziemi i w wieczności.



119

Przez modlitwę i posługę miłości 
służmy wspólnocie Kościoła

Świdnica, 2 lutego 2019 r.
Msza św. z racji XXII Dnia Życia Konsekrowanego 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Adamie,
Czcigodni bracia kapłani, na czele z ks. prałatem Markiem, 

wikariuszem biskupim ds. katechezy oraz referentem i opieku-
nem osób życia konsekrowanego w naszej diecezji.

Czcigodne osoby życia konsekrowanego; ojcowie, bracia 
zakonni, siostry zakonne, dziewice i wdowy konsekrowane,

Drodzy bracia klerycy,
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Na początki chcę przypomnieć, że św. Jan Paweł II, 22 lata 
temu – w roku 1997 – ustanowił święto Ofiarowania Pańskie-
go, Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Dzień ten 
obchodzimy w tym roku po raz dwudziesty trzeci. To wła-
śnie osoby konsekrowane: kapłani, siostry i bracia zakonni, 
dziewice, wdowy, pustelnicy przychodzą dziś do świątyni na 
wzór Maryi i Józefa, by ponowić swoje ofiarowanie Bogu 
i przypomnieć sobie i wspólnocie Kościoła, że w tajemnicy 
konsekracji Bogu jaki głosi adhortacja „Vita Consecrata” – 
stają się „żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwsta-
nia” (VC 111).

W dzisiejszej homilii podejmiemy trzy wątki; najpierw 
pomyślimy jakie jest przesłanie dzisiaj wspominanego wy-
darzenia zbawczego, następnie wskażemy na główny wątek 
Listu Przewodniczącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na dzi-
siejszy dzień i na końcu wskażemy na znaczenie i misję osób 
konsekrowanych w dzisiejszym Kościele i w świecie.
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1. Przesłanie wydarzenia ofiarowania Pańskiego

Czterdziestego dnia po narodzeniu Jezusa, Maryja z Józefem 
udają się do świątyni jerozolimskiej, by dokonać ofiarowania 
swojego Dziecięcia. W ten sposób wypełniają przepis prawa 
Mojżeszowego. Czterdzieści dni wcześniej przybyli do Be-
tlejem, by wypełnić przepis prawa państwowego, wzywający 
mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego do spisu ludności, a teraz 
okazują posłuszeństwo prawu religijnemu. Ofiarowanie Jezusa 
w świątyni, ma niezwykłą scenerię. Rodzice Jezusa spotykają tu 
pobożnych ludzi, seniorów: starca Symeona i także już sędzi-
wą, osiemdziesięcioczteroletnią prorokinię Annę. O Symeonie 
ewangelista napisał: „A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem 
Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał po-
ciechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza 
Pańskiego. Za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni” 
(Łk 2,25-27a). O Annie zaś jest powiedziane: „Nie rozstawała 
się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem 
i nocą” (Łk 2,37). Bogobojny starzec Symeon, w mocy Bożego 
Ducha, wypowiedział prorocze słowa o Jezusie i o Jego Matce. 
W swojej dziękczynnej modlitwie do Boga nazwał małego 
Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Izraela” 
(Łk 2,32). Zaś do Maryi powiedział: „Oto ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,34b-35). Maryja przeżyła 
jakby drugie zwiastowanie. Symeon przepowiada Jej, jak się 
potoczy Jej życie z Jezusem.

Drodzy bracia i siostry, czcigodne i drogie osoby życia 
konsekrowanego, przyglądając się starcowi Symeonowi 
a także prorokini Annie, warto sobie uświadomić, że i w nas 
zamieszkał, i działa w nas i przez nas ten sam Duch Święty. 
Jest pożyteczne, abyśmy częściej prosili Ducha Świętego, 
by uzdalniał nas do lepszego myślenia, mówienia i działania 
w prawdzie i w miłości.
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Przejdźmy do przesłania Listu przygotowanego na dzisiej-
szy dzień przez ks. biskupa Jacka Kicińskiego CMF, biskupa 
pomocniczego archidiecezji wrocławskiej, przewodniczącego 
Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego.

2. Przesłanie Listu przewodniczącego Komisji 
KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na dzień 
Życia Konsekrowanego 2019 roku

Tegoroczny List Księdza Biskupa Przewodniczącego nosi 
tytuł: „W służbie wiary i powołania”. Ksiądz biskup podając 
charakterystykę rozumienia dziś wiary i powołania, pisze 
m.in. tak: „Charakterystyczną cechą współczesnych czasów 
jest proces głębokiej i ciągłej przemiany... Dokonuje się to 
poprzez tzw. kulturę hedonizmu, której wyrazem jest m.in. 
zatopienie w doczesności. Z niej rodzi się styl życia oparty na 
tymczasowości. Wszystko to sprawia, że dzisiejszy człowiek, 
zwłaszcza młody, boryka się z trudnościami w podejmowaniu 
trwałych decyzji i przyjmowaniu za nie osobistej odpowie-
dzialności. Wiara traktowana jest jako coś bardzo dowolnego, 
a Kościół – postrzegany jako instytucja, której celem są jedy-
nie działania kulturalne i prospołeczne, a nie jako Mistyczne 
Ciało Chrystusa i wspólnota wiary. Oderwanie człowieka od 
więzi z Bogiem i Jego Prawem prowadzi w ostateczności do 
zagubienia  duchowego, głodu prawdziwej miłości oraz lęku 
przed przyszłością.

W takiej rzeczywistości trudno mówić o Bożym powołaniu 
człowieka do życia rodzinnego, małżeńskiego, kapłańskiego, 
czy konsekrowanego. To powołanie zostało zastąpione takimi 
decyzjami i wyborami życiowymi, których motywacją nie 
jest pragnienie pełnienia woli Bożej, lecz realizacja samego 
siebie. Ginie w ten sposób pojęcie służby, rozumianej jako 
bezinteresowna miłość. Jesteśmy świadkami rodzącej się obo-
jętności, a także braku wrażliwości. Coraz więcej młodych osób 
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doświadcza osamotnienia. Małżeństwa przeżywają kryzysy 
wierności, a jesień życia zamienia się w bezużyteczną starość. 
Z drugiej strony spotykamy młodych, których cechuje spon-
taniczna otwartość na różnorodność, wrażliwość na kwestie 
pokoju, integracji, dialogu między kulturami i religiami. Po-
trafią być pionierami spotkania i dialogu międzykulturowego. 
Wielu też ludzi młodych jest zafascynowanych osobą Jezusa. 
Jego życie wydaje im się piękne, ponieważ było ubogie i pro-
ste, naznaczone szczerymi i głębokimi przyjaźniami. Życie 
Jezusa jest dla nich nadal bardzo atrakcyjne i inspirujące. Jest 
„prowokacją”, która stawia konkretne wyzwania. Potrzeba 
im jednak prawdziwych przewodników na drodze wiary, po-
wołania i  rozeznawania (por. „Młodzi, wiara i rozeznawanie 
powołania” 45).

Osoby konsekrowane, idąc za przykładem Maryi i Józefa, 
pokazują, że wszystkie momenty życia znaczone są śladami 
obecności Boga. Bóg pragnie być obecny w każdej chwili 
naszej codzienności, aby już tu, na ziemi, otworzyć nam bra-
my nieba. Życie osób konsekrowanych sprawia, że ta prawda 
staje się faktem. Słuchając i wypełniając słowo Boże, pragną 
potwierdzać życiem, wyznawaną ustami wiarę. Wiara bowiem 
bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,17). Modlitwa i osobowe 
spotkanie z Jezusem w codziennej Eucharystii jest źródłem ich 
sił duchowych i zapewnia skuteczność w podejmowanej przez 
nich posłudze apostolskiej.

Ksiądz Biskup kończy swój list zachętą: „Dziś, gdy dzię-
kujemy dobremu Bogu za dar życia konsekrowanego, prosimy 
o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
Kościół przypomina nam w osobie Ojca św. Franciszka, że 
powołaniem naszym jest świętość (GE 9). Musimy być świę-
ci! Tylko świętością naszego życia jesteśmy w stanie zaprosić 
innych na drogę wiary. Ludzie młodzi domagają się Kościoła 
autentycznego, jasnego i radosnego. Oni potrzebują świętych, 
którzy poprowadzą ich do Świątyni na spotkanie z Bogiem 
żywym i prawdziwym”.
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3. Znaczenie osób życia konsekrowanego w Kościele

Drogie osoby życia konsekrowanego, ostatni papieże i obec-
ny Biskup Rzymu, Ojciec św. Franciszek, tak często podkreślali 
i podkreślają jak ważna dla Kościoła i świata jest posługa osób 
konsekrowanych. Przez waszą codzienną modlitwę i wieloraką 
posługę w parafiach, szkołach, szpitalach, w domach dziecka, 
w domach opieki społecznej, przychodzi do ludzi potrzebują-
cych miłość Boża. Kościół i świat potrzebują was, potrzebują 
waszej modlitwy i waszego świadectwa ewangelicznej miłości. 
Przez waszą modlitwę i posługę miłości czynicie owocne apo-
stolstwo całego Kościoła.

Zakończenie

Módlmy się przeto, drodzy bracia i siostry, abyście – jako 
osoby konsekrowane – w radości wypełniali swoje powołanie 
i byli znakiem wartości wiecznych na tym świecie. Niech dobry 
Bóg powołuje do waszych wspólnot zakonnych młodych ludzi, 
by kiedyś i oni byli ozdobą i siłą Kościoła.

Słowo wdzięczności i życzeń dla osób 
konsekrowanych posługujących 

w diecezji świdnickiej, wypowiedziane 
przez biskupa świdnickiego 

przed końcowym błogosławieństwem
Drodzy bracia i siostry, osoby życia konsekrowanego, je-

steście wielkim darem dla Kościoła, jesteście szczególną jego 
cząstką. Bardzo cenimy sobie waszą obecność w Kościele, 
także obecność w naszej diecezji. Dzisiaj, w wasze święto, 
wyrażamy za was wdzięczność nie tylko Panu Bogu, ale także 
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dziękujemy wam za waszą posługę w Kościele. Serdecznie 
dziękuję zgromadzeniom męskim: ojcom i braciom zakonnym 
za trud duszpasterski, za wspomaganie księży diecezjalnych 
w prowadzeniu parafii. Dziękuję za pieczę duszpasterską 
w sanktuariach maryjnych, za obsługę pielgrzymów. Dziękuję 
za posługę spowiedników wobec żeńskich zgromadzeń zakon-
nych, wobec kapłanów i kleryków.

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

Wiele sióstr posługuje także wśród dzieci i młodzieży jako 
katechetki, również w różnych dziedzinach duszpasterstwa, 
przy boku kapłanów, jako zakrystianki, organistki. Dziękuję za 
ten trud formacyjny, za przekaz wiary poprzez słowo i przez 
świadectwo życia. Są także siostry, które posługują w kuchniach 
przy przygotowywaniu posiłków, także takie, które wykonują 
prace w ogrodach, pralniach, które dbają o czystość różnych 
domowych pomieszczeń. Wszystkim wam dzisiaj serdecznie 
za wszystko dziękujemy, przy waszym święcie. Proszę tę 
wdzięczność przekazać waszym współsiostrom, które z róż-
nych względów, niekiedy z powodu zaawansowanego wieku 
czy różnych chorób, czy jeszcze z innych przyczyn, nie mogły 
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tu przyjechać. Niech wam Bóg wynagradza waszą dobrość 
i wasze poświęcenie.

Na koniec dziękuję wszystkim wiernym świeckim, tu obec-
nym i nieobecnym, którzy was wspierają swoimi modlitwami 
a także ofiarami. Drodzy bracia i siostry, niech trwa ta nasza 
dobra współpraca, wzajemne wspieranie się na polu duchowym 
i materialnym.

Do słów wdzięczności dołączam życzenia obfitości Bożych 
łask w codziennym życiu. Życzę nowego duchowego entuzja-
zmu, rozmiłowania się w modlitwie, w adoracji Najświętszego 
Sakramentu, w medytacji Bożego słowa, w lekturze dzieł asce-
tycznych. Życzę cierpliwego, wytrwałego dążenia do świętości. 
Niech Maryja, wierna Służebnica Pańska i Oblubienica Ducha 
Świętego, czuwa nad waszym powołaniem. Niech wam wy-
prasza łaskę radosnej, ofiarnej i bezinteresownej służby Bogu, 
Kościołowi i waszym zgromadzeniom zakonnym. Na kolejny 
rok waszej posługi z serca udzielam wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa.

Bądźcie odważni ufający Panu
Jasna Góra, 4 lutego 2019 r.

Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji dla duszpasterzy ludzi pracy 
Kaplica Cudownego Obrazu

1. Rola rekolekcji w życiu duchowym

Na to święte miejsce przybywają pielgrzymi wielokrotnie 
w ciągu roku. Są tacy, którzy to miejsce odwiedzają po kilka, 
czy nawet kilkanaście razy w roku. Przybywają pielgrzymki 
diecezjalne, piesze, parafialne. Przybywają przedstawiciele 
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różnych zawodów, instytucji, uczniowie różnych szkół, oso-
by duchowne, osoby życia konsekrowanego, a także ludzie 
świeccy. Wszyscy przybywają tutaj, by pokazać się Matce, 
która z woli Jezusa jest także naszą Matką. Ona nas rozumie, 
wspomaga, pociesza i tutaj, na tym miejscu, jest obecna od 
przeszło sześciu wieków. Tutaj wszystkim wskazuje kierunek 
dalszej drogi życiowej.

W ubiegłym tygodniu te miejsca zajmowali kapłani, którzy 
są spowiednikami, ojcami duchownymi, a dzisiaj na rekolekcje 
przybyła nowa grupa kapłanów z różnych stron Polski, którzy 
opiekują się ludźmi pracy. Przybywają tutaj, by przed Matką 
Bożą odprawić doroczne rekolekcje święte. Są one wszystkim 
potrzebne. Cały Episkopat również przybywa tutaj w listopadzie 
na swoje doroczne rekolekcje, na modlitwę, na rozważania, 
by także przystąpić do sakramentu pokuty. Wszystkim, bez 
względu na stan, potrzebna jest duchowa odnowa, refleksja, 
przystanek, by z perspektywy popatrzeć na drogę, która jest już 
przebyta, jak również zastanowić się nad przyszłością, która jest 
przed nami. To jest czas, kiedy trzeba się zastanowić, co trzeba 
z życia usunąć, poprawić w nim, żeby Panu Bogu się podobało. 
Po to są właśnie tutaj te spotkania rekolekcyjne.

Tak jak samochody co pewien czas wymagają przeglądu, 
żeby dobrze funkcjonowały, dając poczucie bezpieczeństwa, 
tak i nam ludziom potrzebny jest taki przegląd duchowy przed 
Panem Bogiem. Ta nasza droga, pielgrzymka do wieczności, 
dzięki tym rekolekcjom będzie udana i owocna.

Dzisiaj w tej pierwszej Mszy św. rozpoczynającej rekolekcje, 
tu w kaplicy przed Matką Bożą przywołujemy Ducha Świętego. 
Niech On oświeci nasze umysły, by Jego moc wstąpiła w nas, 
żebyśmy mogli na nowo uruchomić te skarby Boże, które 
otrzymaliśmy na chrzcie św. i bierzmowaniu, a my kapłani, 
jeszcze w święceniach kapłańskich. Jest to bardzo potrzebne. 
W tej odnowie, w tej refleksji nad naszym życiem, nad przebytą 
drogą, w tych planach na przyszłość może nam bardzo pomóc 
Boże słowo. Przychodzi ono w pierwszej części Mszy św., 
w liturgii słowa.
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2. Przesłanie Bożego słowa światłem na drodze 
nawrócenia

Od wielu dni czytamy w ramach pierwszego czytania List do 
Hebrajczyków. Dzisiaj mamy ważny fragment tego listu. Jego 
autor wymienia wspaniałych mężów z Pierwszego Przymierza. 
Oni pokazali czym jest wiara i w różny sposób, w różnym czasie 
byli obrońcami wiary w jednego Boga. Tę wiarę przekazywali 
tej społeczności, wśród której żyli. Jest wymieniony Gedeon, 
Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel i prorocy, mężowie wiary. 
Prowadzili naród w kierunku tego czasu, kiedy na ziemi miał się 
pojawić Mesjasz. Było też wspomniane o tym, że ta droga była 
bardzo trudna. Wiodła przez różne ciemne doliny i było na niej 
wiele cierpienia. Było biczowanie, kajdany, przerzynanie piłą, 
przebijanie mieczem, inne uciski i utrapienia. To był znak, że 
z wyznawaniem wiary, w trosce o wiarę zawsze będzie obecne 
cierpienie i będzie potrzebna ofiara. Trzeba zaświadczyć, że to, 
czego bronimy, jest cenne i wartościowe.

Pouczająca jest także dzisiejsza scena, którą św. Marek 
w Ewangelii przytacza. Słuchamy tekstów z jego Ewangelii 
i wiemy, że dosyć dokładnie opisuje cuda Pana Jezusa. Bar-
dzo wiele miejsca poświęcał w Ewangeliach wykazywaniu, 
że Chrystus przez nauczanie i swoje cuda potwierdzał, że jest 
Synem Bożym.

Opis dzisiejszego cudu jest dosyć długi, ciekawy, choć 
trudny do przyjęcia. Jezus przybywa na wschodni brzeg Jeziora 
Tyberiadzkiego do kraju Gerazeńczyków, do kraju pogańskiego. 
Tam natrafia na człowieka opętanego przez duchy nieczyste. 
Był zniewolony tak, że rwał łańcuchy, rozrywał pęta i nikt nie 
potrafił go poskromić. Stanął przed Jezusem, który po rozmo-
wie z tym człowiekiem wypędził z niego złe duchy. Nie był to 
tylko jeden duch, ale jest powiedziane, że był to cały legion. 
Człowiek ten był szczególnie skrępowany tym złem ze strony 
duchów nieczystych, ale nie była to przeszkoda dla Jezusa. 
W tym miejscu okazało się, że nie ma takiej sytuacji życiowej, 
z której Jezus nie mógłby człowieka podnieść.
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To, że mamy powiedziane o tym całym legionie duchów 
złych, które opętały tego człowieka, to jest wskazanie, że cza-
sem nas także może zło opętać w różnych wymiarach. Mówi 
się, że wady, grzechy chodzą parami, a czasem nawet grupami. 
Bywa tak, że obżarstwo jest łączone z pijaństwem, nieczysto-
ścią, z kradzieżą. Czasem jest to taka niewola uciążliwa. Dla 
Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg wcielony Jezus 
Chrystus z każdym złem sobie poradził. Nie tylko wtedy, kiedy 
chodził po ziemi, ale także teraz, gdy żyje i działa w Kościele 
z tą samą mocą. Z naszej strony potrzebne jest tylko to otwarcie 
się i uwierzenie, że On nas może uzdrowić i oczyścić.

3. Współczesna posługa na rzecz wolności 
i zachowania wiary

Pracujemy dzisiaj w szczególnym czasie. Zawsze tak było 
w historii, że zło było pomieszane z dobrem. Dzisiaj tego 
opętania przez złego ducha nie brakuje, dlatego śpieszymy do 
Jezusa z wielką wiarą, że On nas może uzdrowić.

Warto przeczytać dzisiejszy wywiad ks. arcybiskupa jubilata, 
obecnego z nami, na temat pękniętej tożsamości. Jest tam po-
stawiona diagnoza świata, rzeczywistości w której żyjemy. Jest 
bardzo ważne, by poprawnie odczytać diagnozę, zastosować 
właściwą terapię i z tej choroby wyjść.

Słuchając Ewangelii o wypędzeniu demonów, mogła przyjść 
taka myśl, że może Pan Jezus skrzywdził tych ludzi, hodowców 
świń, których było dwa tysiące. Mogli wiele stracić. Dlacze-
go tak wielkiej ceny trzeba było, by tego człowieka uwolnić. 
Otrzymał wielki dar, jakim jest wolność od demonów.

Dzisiaj otrzymanie wolności duchowej w naszym narodzie, 
w naszych wspólnotach parafialnych, też może wiele koszto-
wać. Pamiętać należy o tym, co było w Starym Testamencie, 
że troska o zachowanie wiary była trudna i kosztowała wiele 
ofiar. Dziś też jest ta troska, by Bóg był najważniejszy na ziemi, 
żeby Boże królestwo było budowane w ludzkich sercach. To 
też może wiele kosztować.
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Prośmy Matkę Najświętszą, do której przybyliśmy, by spoj-
rzała na nasze życie i zauważyła co jest nam potrzebne, by woda 
naszego życia była przemieniona w wyborne wino. Tego może 
dokonać Pan Jezus, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. 
On nas wyprowadza z niewoli do wolności swoich uczniów. 
„Bądźcie odważni ufający Panu” – tak mówi do nas Jezus. 
Chcemy to przed Matką Bożą powtórzyć w przekonaniu, że 
Matka Boża może nam w tym wszystkim dopomóc.

Wartość wiary w życiu każdego człowieka
Jasna Góra, 5 lutego 2019 r.

Msza św. podczas rekolekcji dla duszpasterzy ludzi pracy 
Kaplica Cudownego Obrazu

1. Ludzie wiary

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36). Takie słowa powie-
dział Pan Jezus do przełożonego synagogi, który miał wielkie 
zmartwienie, bo mu zmarła ukochana córka. Te słowa niech 
będą mottem naszych rekolekcyjnych rozważań. „Nie bój się, 
wierz tylko!” (Mk 5,36). To słowa Pana Jezusa zaadresowane 
do Jaira, a także do wszystkich nas.

W dzisiejszej liturgii widzimy, że Jezus jest otoczony ludźmi 
pełnymi wiary. Jak parzymy na Maryję naszą Matkę i Królową, 
to powiemy, że Maryja jest taką pierwszą córką wiary, jest jej 
prawzorem. Usłyszała pochwałę wiary z ust Elżbiety, swojej 
krewnej. „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45).

Bohaterów wiary spotykamy dzisiaj przy Panu Jezusie. Jest 
to wspomniany przełożony synagogi Jair i także kobieta, która 
od dwunastu lat cierpiała na krwotok. Oboje prezentują się przy 
Chrystusie jako ludzie wiary. Niewiasta była przeświadczona, że 
wystarczy tylko dotknąć się szaty Jezusa, a będzie uzdrowiona. 
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Jezus zapytał kto Go dotknął, bo poczuł, że to dotknięcie było 
inne niż te wszystkie dotknięcia pochodzące od napierającego 
na Niego tłumu. To dotkniecie było z wiarą, dlatego stał się 
cud. Kobieta została uzdrowiona.

Podobnie i Jair mocno wierzył, choć mówiono mu, że córka 
umarła i nie trzeba już prosić Jezusa, by przyszedł. Pan Jezus 
jednak uczynił cud i zmarłą córkę przywrócił do życia.

Mamy dzisiaj w liturgii św. z otoczenia Jezusa ludzi, którzy 
z Nim obcowali w postawie wiary, dlatego otrzymali to, o co 
prosili. Do tych osób dołączamy także świętą Agatę dziewicę 
i męczennicę, która z pewnością, gdy była torturowana, mogła 
ocalić życie zapierając się wiary. Jednak dla niej Jezus był 
najważniejszy. Był ważniejszy niż jej życie. Oddała je, by przy 
Jezusie zostać na zawsze.

2. Rekolekcje czasem odnowy i pomnożenia wiary

Przyjechaliśmy tu na Jasną Górę po to, by naszą wiarę od-
świeżyć i pogłębić. Uważamy się wszyscy za wierzących, ale 
wiemy, że wiara jest nierówna wierze. Zawsze można wierzyć 
pełniej, głębiej, doskonalej. Pamiętamy o prośbie jednego 
z apostołów: „Panie wierzę, ale zaradź niedowiarstwu memu” 
(Mk 9, 24).

W każdej wierze obecna jest niewiara, nawet u tych, którzy 
wierzą bardzo mocno, którzy dają świadectwo swojej wierze, 
ale gdzieś tam może się kryć jakiś niewielki procent niewiary. 
Wiara nie jest czymś oczywistym, jest darem i zadaniem. Jest 
darem, to znaczy otrzymujemy ją za darmo od Pana Boga. Pan 
Jezus na to wskazywał, że kto wierzy, ma szczególny dar. „Nikt 
nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który 
Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym” (J 6,44). 
Gdy Piotr wyznał: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” 
(Mt 16,15) i dał odpowiedź w której była wiara wyrażona, to 
Chrystus powiedział: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 
Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). Uświadamiał ludziom, że 
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wiara jest wielkim darem. O ten dar trzeba się modlić i prosić, 
dlatego ta prośba apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary” 
(Łk 17,5) jest taka aktualna dla wszystkich, także dla kapłanów, 
biskupów, papieża. Przypomnijmy sobie pielgrzymkę papieża 
Benedykta XVI do Polski w maju 2006 r. Za hasło pielgrzymki 
obrał słowa: „Trwajcie mocni w wierze”. Na początku przy 
powitaniu powiedział, że przyjeżdża do nas, aby umacniać 
nas w wierze, bo to jest zadanie Piotra otrzymane od samego 
Jezusa. Po chwili dodał, że także przyjechał po to, żeby jego 
wiara stała się silniejsza.

Kard. Meissner, który urodził się we Wrocławiu, przyjeż-
dżając w swoje rodzinne strony, mówił, że podczas pobytu 
doświadczał tutaj wiary. Bogatszy duchowo wracał do swojej 
ojczyzny. Kard. Kominek słynny hierarcha, który przygotował 
orędzie do biskupów niemieckich przed Milenium w 1965 roku, 
gdy chciał pochwalić jakiegoś księdza, to mówił, że to jest 
ksiądz wierzący. W takich słowach wyrażał uznanie dla kapłana.

3. Napełnienie wiarą – warunkiem skutecznej posługi

Jesteśmy posłani przez Pana, żeby umacniać nasze siostry 
i braci w wierze, i by to zadanie wypełniać, sami powinniśmy 
być napełnieni wiarą. Ma ona trzy elementy w swojej struktu-
rze. Jest to zespół prawd, które przyjmujemy za prawdziwe, 
a więc to, w co wierzymy. Ważniejszy jest czynnik drugi, czyli 
komu wierzymy. Wierzymy Panu Bogu. W wierze jest zawsze 
zaufanie. „Jezu ufam Tobie”. To wyznanie, które Pan Jezus 
podpowiedział siostrze Faustynie, to jest właśnie wyznanie 
wiary. To jest zaufanie, które wyraża się w modlitwie. Kto 
wierzy, nie tylko przyjmuje intelektem zespół prawd zawartych 
w katechizmie, Składzie apostolskim, ale rozmawia z Bogiem 
i jest z Nim w więzi personalnej. Kto wierzy jest także po-
słuszny Panu Bogu. W wierze jest posłuszeństwo. To wiemy na 
przykładzie Abrahama, który objawił się jako człowiek wiary 
przez bezgraniczne posłuszeństwo nawet wtedy, kiedy trzeba 
było wykonać polecenie i złożyć syna w ofierze.
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Postawa wiary urzeczywistnia się w nas. Pan Jezus naj-
bardziej wychwalał wiarę u ludzi, których spotykał. To było 
dla Niego najważniejsze. Tam gdzie widział wiarę, tam czynił 
cuda. Pan Jezus czasem dopuszcza wiele prób naszej wiary. Są 
to różne katastrofy, wypadki drogowe, cierpienie niewinnych 
ludzi, cierpienie dzieci niepełnosprawnych w domach dziecka. 
Często to są cierpienia niezawinione i wtedy rodzi się pytanie 
– Gdzie jest Bóg? Żydzi do dzisiaj pytają, gdzie był Bóg, gdy 
dymiły kominy krematoriów w Auschwitz. Gdzie był Bóg, gdy 
Jezus wisiał na krzyżu i wołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
Mnie opuścił” (Mt 27, 46). Pytany o to był papież Benedykt. 
Odpowiedział, że wtedy Bóg był na krzyżu. Nie na wszystkie 
pytania mamy odpowiedzi, ale jeśli wierzymy, to ufamy, że 
Bóg jest miłujący, dobry i że nam nigdy nie odmówi pomocy.

Zakończenie

Patrzymy na Maryję, na tę, która uwierzyła i jest Błogosła-
wiona. Może Ona nam też u swojego Syna dar wiary uprosić. 
My, jako kapłani wierzący, teologowie, mamy się modlić 
o przymnożenie nam wiary. „Panie wierzę, ale zaradź niedo-
wiarstwu memu” (Mk 9,24). Niech wśród naszych próśb jakie 
Matce Bożej przedkładamy, będzie i ta, byśmy stąd, po tym 
trzydniowym spotkaniu modlitewnym, odjechali jako mężowie 
wiary. Byśmy tą pogłębioną tutaj wiarą umacniali potem nasze 
siostry i braci, którym służymy.
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Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie za wiarę

Jasna Góra, 6 lutego 2019 r.
Msza św. rekolekcyjna dla duszpasterzy ludzi pracy 

Kaplica Cudownego Obrazu

Wstęp

Codzienna liturgia wyznacza nam temat do refleksji ho-
milijnej. Wczoraj pojawił się temat wiary, gdyśmy słuchali 
o uzdrowieniu niewiasty chorej na krwotok. Drugim tematem 
było wskrzeszenie przez Jezusa córki przełożonego synagogi, 
Jaira. „Nie bój się, wierz tylko” (Mk 5,36).

Dzisiaj mamy kolejny temat w słowie Bożym. Tym tematem 
jest cierpienie i prześladowanie za wiarę. Pierwsze czytanie 
mówi nam o pobycie Jezusa w Nazarecie, w Jego rodzinnej 
miejscowości. Najpierw Jezusowi towarzyszył zachwyt ludzi 
zgromadzonych w synagodze, gdzie komentował księgę proroka 
Izajasza, wygłosił krótką mowę. Powiedział w niej, że te słowa 
spełniły się dziś na Nim, ale potem od tego entuzjazmu ludzie 
przeszli do nienawiści. Chcieli nawet strącić Go ze skały.

Przez to wszystko mamy przypomniane, że nasza więź 
z Panem Jezusem łączy się zawsze z cierpieniem i z prześla-
dowaniami. Dziś będziemy mówić nie o cierpieniu fizycznym 
związanym z chorobami, ale o tym cierpieniu, które pochodzi 
od ludzi, którzy tu, na ziemi, zwalczają dzieło Jezusa Chrystusa.

1. Chrystus doświadczający odrzucenia i cierpienia

Najpierw spoglądamy na Chrystusa. On jako pierwszy wiele 
wycierpiał za to, że na ziemi głosił te prawdy, które Ojciec 
Mu zlecił. Opowiadał o miłości Boga do człowieka, odsłaniał 
perspektywę życia wiecznego i wzywał do pójścia taką drogą 
życia, która poprowadzi do wiecznej szczęśliwości. Od samego 
początku Pan Jezus napotykał nie tylko na entuzjazm ludzi, 
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ale także na ich opór, który ciągle narastał. Wszystko zaczęło 
się w Nazarecie, w Jego rodzinnym mieście. Tam były zadane 
pierwsze ciosy, które Go spotkały od ludzi. Potem na drodze 
ewangelizacyjnej tych ciosów było coraz więcej i one skumu-
lowały się w Wielkim Tygodniu. Wtedy to przyszła godzina 
cierpienia dla Jezusa. Przestał mówić, przestał czynić cuda. Na 
krzyżu był kuszony. „Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech 
dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego sie-
bie!”. „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, 
król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli 
i uwierzyli” (Mk 15,29-32). „Zaufał Bogu: niechże Go teraz 
wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem 
Bożym” (Mt 27,43).

Jezus nie zszedł z krzyża, nie wycofał się z oddania życia za 
nas, bo do końca nas umiłował. Swoim cierpieniem nadał sens 
każdemu cierpieniu, które jest składane w darze dla drugich 
w imię Jezusa.

2. Cierpienie wpisane w życie uczniów Chrystusa

W dzisiejszym pierwszym czytaniu były słowa dotyczące 
cierpienia wyjęte z Listu do Hebrajczyków: „Synu mój, nie 
lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię do-
świadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każ-
dego, którego za syna przyjmuje” (Hbr 12,5-8). Apostołowie 
od razu zostali wprowadzeni na drogę cierpienia. Pierwszym 
męczennikiem był św. Szczepan, który został ukamienowany, 
bo był wiernym uczniem Chrystusa, był pełen Ducha Świętego. 
Nie mówił tego, co by się spodobało słuchaczom, ale mówił to, 
co usłyszał od samego Jezusa.

W Dziejach Apostolskich czytamy o uczniach takie słowa: 
„A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali 
się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co 
dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę 
o Jezusie Chrystusie” (Dz 5,42). To był dla nich zaszczyt, że 
mogli cierpieć dla Jezusa. Gdy Piotr był pytany dlaczego na-
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uczają w imię Jezusa, które zostało zakazane, to odpowiedział: 
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). W pierw-
szym wieku było wielu świadków Pana Jezusa, którzy dla 
Niego oddali życie. Wczoraj wspominaliśmy św. Agatę, jedną 
z dziewic i męczennic z pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Potem  każdy wiek dopisywał do listy męczenników kolejne 
osoby.

Gdy chrześcijaństwo pojawiło się na naszych polskich zie-
miach, też do tej listy zaczęliśmy dopisywać swoich męczen-
ników. Został dopisany św. Wojciech, św. Stanisław, biskup 
Szczepanowski, św. Andrzej Bobola i wielu innych. W ostatnim 
czasie dopisany został nasz współbrat w kapłaństwie bł. ksiądz 
Jerzy Popiełuszko, który oddał życie 19 października 1984 r. 
nie dlatego, że chrzcił dzieci, że odprawiał Mszę św., ale przede 
wszystkim dlatego, że był odważny w głoszeniu Bożego słowa. 
Był kapelanem „Solidarności”. Wzywał do przebaczenia, do 
wierności Bożemu prawu, do wierności Ewangelii, dlatego 
stracił życie. Nie tylko on, bo są też inni świadkowie Ewangelii. 
Sprawców tych zbrodni do dziś nie wykryto.

Tych prześladowań za wiarę dzisiaj nie brakuje. Szczególnie 
te prześladowania za bycie chrześcijaninem nasiliły się. Nina 
Shea, doradca w komisji do spraw wolności religii w gabinecie 
prezydenta Billa Clintona, zamieściła w książce informację, że 
w XX wieku zginęło więcej chrześcijan, niż w poprzednich XIX 
wiekach, od czasu narodzenia Chrystusa. Dzisiaj co kilka minut 
ginie chrześcijanin, za wiarę w Chrystusa. Mamy w pamięci 
historię Asi Bibi, kobiety pakistańskiej, na którą wydano wyrok 
śmierci. Dobrzy ludzie włożyli wiele wysiłku i zabiegali o to, 
by ją uratować przed wyrokiem islamu.

Z Bliskiego Wschodu informują nas, że chrześcijanie są 
tam wypędzani przez wyznawców Mahometa z ziemi, która do 
nich należy, na której się urodzili. Dostają propozycję przejścia 
na islam, jeśli się nie zgodzą, to muszą uciekać, bo spotka ich 
śmierć. Krytyka wobec Mahometa jest niedopuszczalna, bo 
od razu jest sąd, a uczucia religijne katolików można obrażać 
bezkarnie.
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3. Wartość świadectwa cierpienia

To jest też dla nas okazja, byśmy dawali świadectwo kim 
jesteśmy i to jest droga do umacniania się chrześcijaństwa 
w dzisiejszym świecie. Chrześcijaństwu potrzebne jest nasze 
świadectwo wierności Panu Bogu. Do tego trzeba czerpać siły 
od Jezusa, który udziela nam Ducha Świętego. „Nie bój się, 
wierz tylko!” (Mk 5,36). Nigdy Pan Bóg nie daje nam krzyży, 
których nie moglibyśmy unieść. Są wyciosane na miarę naszych 
możliwości. Ufajmy, nie bójmy się, nie żałujmy swojego świa-
dectwa cierpienia, żeby dzieło Jezusa było widoczne i obecne 
w dzisiejszym świecie. Pan Jezus ma nas dzisiaj jako świadków, 
więc czyńmy wszystko, by Jego dzieło nie zostało zniszczone, 
bo to dzieło uszczęśliwia świat.

Prośmy Matkę Bożą, która też wiele wycierpiała, by nam 
u swojego Syna wyprosiła tę moc, byśmy świadczyli o tym, 
kim jesteśmy i umacniali Kościół mocami nie swoimi, ale mocą 
Ducha Świętego, przedłużając dzieło zbawcze Chrystusa.

Jesteśmy wezwani do budowania 
cywilizacji miłości
Jasna Góra, 6 lutego 2019 r.

Msza św. na zakończenie rekolekcji dla duszpasterzy ludzi pracy 
Kaplica Cudownego Obrazu

1. Bilans czasu rozważań

Gdy kończymy drogę rekolekcyjną przed Matką Bożą, 
wypada nam dokonać pewnego podsumowania, rekapitulacji 
naszych rozważań rekolekcyjnych. Najpierw droga liturgiczna. 
Słyszeliśmy Ewangelię o człowieku opętanym przez legion 
złych duchów. To było przypomnienie, że mamy oczyścić się 
w miłosierdziu Bożym, wyrzucić to z siebie, co się Panu Bogu 
nie podoba.
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W drugim dniu słyszeliśmy Ewangelię o niewieście, która 
pełna wiary dotknęła szat Jezusa wierząc, że przez to otrzyma 
łaskę zdrowia. Patrzyliśmy także na Jaira, przełożonego syna-
gogi, któremu zmarła córka. Prosił o cud wskrzeszenia, którego 
Jezus dokonał. Te słowa, które Pan Jezus powiedział do Jaira 
stały się hasłem przewodnim naszej drogi rekolekcyjnej. „Nie 
bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36).

Wczoraj patrzyliśmy na Jezusa, który jest odrzucony w swo-
im rodzinnym mieście, w Nazarecie. To było przypomnienie, że 
nas też ludzie otaczają czcią, śpiewają „hosanna”, ale są takie 
dni kiedy wołają „ukrzyżuj”, kiedy nas odrzucają. Było też we-
zwanie, byśmy wiernie stali przy Chrystusie i pamiętali o tym, 
że prawdę ewangeliczną trzeba niekiedy okupić cierpieniem.

Dzisiaj mamy Maryję w liturgii słowa na weselu w Kanie. 
Spójrzmy na drogę rozważań w kaplicy, w domu św. Jana 
Pawła II. W pierwszym dniu przypomnieliśmy sobie, że nasza 
posługa kapłańska ma się toczyć drogą modlitwy i pracy. To 
jest droga każdego człowieka, także każdego kapłana, to jest 
wypełnienie życia modlitwą, rozmowa z Panem Bogiem, ale 
także działaniem, w którym naczelną zasadą jest miłość.

Przypomnieliśmy sobie główne myśli św. Jana Pawła II 
z ośmiu pielgrzymek do naszej ojczyzny. To co powiedział na 
polskiej ziemi jest aktualne do dziś i tymi jego wskazaniami 
możemy leczyć choroby, które dzisiaj dotknęły nasz naród.

Przypomnieliśmy sobie, że jesteśmy wezwani do budowania 
cywilizacji miłości, o której tak wiele mówili ostatni papieże, 
szczególnie nasz rodak św. Jan Paweł II. W dniu wczorajszym 
przypomnieliśmy sobie tę potrójną misję, jaką nam Pan Jezus 
zlecił w sakramencie święceń. To misja głoszenia Bożego 
Słowa, misja głoszenia prawdy Bożej, misja uświęcania, 
sprawowania św. liturgii na czele z Eucharystią, także misja 
okazywania miłości wszystkim ludziom oraz misja pasterska. 
Możemy powiedzieć, że zabierzemy z tego świętego miejsca 
wielkie skarby, które będziemy przedkładać ludziom. To są 
trzy skarby: skarb Bożego Słowa, skarb Eucharystii i skarb 
Maryi.
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Jeśli przyglądamy się postaciom, które w polskiej historii 
zapisały piękne karty swoim życiem, to ci najwięksi zapisali się 
jako siewcy Bożego Słowa. Dzielili się skarbem mądrości Bożej 
w przepowiadaniu Bożego Słowa, byli jako ci, którzy klęczeli 
przed Najświętszym Sakramentem. Z Eucharystii czerpali moc 
i siłę do codziennych zadań, wpatrując się w Maryję, która jest 
wzorem każdej cnoty, każdej przyjaźni z Bogiem.

2. Obecność Maryi w życiu wierzących

Patrzymy na Maryję i myślimy o tym, by też zabrać tę miłość 
do Niej i dzielić się miłością z naszymi wiernymi. Mamy im 
przypominać, jak bardzo jest ważna, pomocna w duszpasterzo-
waniu. Wyprowadzamy tę prawdę z wydarzenia z Kany Galilej-
skiej. Maryja wiedziała, kim jest Jezus, dlatego gdy zauważyła 
brak wina, to pełna wiary przyszła do Niego i powiedziała: „Nie 
mają już wina” (J 2,3). To jest dialog Matki z Synem. W Kanie 
był jego początek i ten dialog dalej trwa.

Pan Jezus chciał, by pomiędzy Nim a nami była Ona jako 
Pośredniczka, by dobro niebieskie przychodziło w Jej obecno-
ści, za Jej interwencją. To pierwsze przesłanie z Kany, że Maryja 
jest przez Jezusa włączona w Jego dzieło zbawienia. Wiemy 
o tym i dlatego tu pielgrzymujemy, stawiając na Matkę Bożą 
w naszej posłudze kapłańskiej. Maryja prosi o pomoc u Jezusa 
w naszych potrzebach, w naszych sprawach, w naszej sytuacji, 
bo jest naszą Matką, Matką każdego pokolenia.

Dziękujmy Matce Bożej, że ma wrażliwe oczy i prowadzi 
dialog z Jezusem w naszych codziennych, niekiedy trudnych 
sprawach. Potem mamy dialog Maryi ze sługami: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Maryja wierzy, że 
to co Jezus powie będzie dobre, będzie zbawienne i trzeba to 
wykonać.

Chcemy z tymi słowami Maryi odejść, bo są to słowa jakby 
testamentalne. To są ostatnie słowa, jakie zapisali ewangeliści, 
bo potem Maryja już nic nie mówi. W działalności Jezusa jest 
wyciszona, także pod krzyżem jest wyciszona i rozmodlona 
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jako Matka Bolesna. W Kanie są Jej ostatnie słowa, choć 
wcześniej było ich wiele. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” (J 2,5). To jest życzenie, które do nas kieruje za każdym 
razem ilekroć tu jesteśmy, ilekroć czytamy Ewangelię o tym 
wydarzeniu.

Potem jest dialog Jezusa ze sługami: „Napełnijcie stągwie 
wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” (J 2,7-9). 
Słudzy dokładnie wykonali polecenie Pana Jezusa, i zanieśli 
wodę przemienioną w wino do starosty weselnego.

Wykonując to, co mówi Jezus, wygrywamy choć czasem to 
boli i wymaga od nas szczególnej ofiary. Warto słuchać Jezu-
sa, bo to jest szczęściorodne już tu, na ziemi. Zanim w niebie 
będzie pełnia naszego szczęścia, to już tu, na ziemi mamy jego 
namiastki, ale tylko wtedy, kiedy Pana Boga słuchamy, wykonu-
jemy to, co do nas mówi i wykonujemy także polecenia Maryi. 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”(J 2,5).

„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” 
(J 2,8). Te słowa są także do nas skierowane. Zanieście to 
wszystko, co tutaj przeżyliście w Domu Matki, co zdobyliście, 
co was ubogaciło. Te skarby zanieście i podzielcie się nimi 
z drugimi. To jest misja kapłanów i ludzi świeckich, byśmy tym 
co otrzymujemy od Boga, dzielili się. Dobro, prawda, piękno 
jest do podziału z drugimi i nie wolno tego zatrzymywać dla 
siebie. To są wartości szczęściorodne. Naszym zadaniem jest 
miłowanie, uszczęśliwianie ludzi nie swoimi darami, ale darami 
niebieskimi otrzymanymi od Boga.

3. Znaczenie zawierzenia Matce Bożej swego życia

Prośmy Matkę Bożą, żebyśmy dzisiaj z tymi darami Bożego 
Słowa z Jasnej Góry powędrowali w nasze miejsca posługi, do 
naszych wspólnot parafialnych. W Bożych słowach jest moc 
i światło Ducha Świętego, która to moc jest w Chlebie Eucha-
rystycznym. Przypominajmy ludziom, że jest Maryja, która nas 
kocha i która zawsze jest z nami. To jest nasza Matka, która 
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nam nigdy nie umiera i nigdy się nie starzeje. Jest nam dana by 
pomagać i pomaga nam w Lourdes, w Fatimie, w La Salette, na 
Jasnej Górze i w wielu innych miejscach na ziemi. Wszędzie 
objawia swoją obecność i swoją miłość do nas, dlatego ceńmy 
sobie te skarby i dzielmy się nimi z naszymi wiernymi.

Maryjo, Matko nasza dziękujemy za to, co przeżyliśmy tu, 
w Twoim Domu. Maryjo dziękujemy za wszystko i prosimy byś 
z nami była nadal na drogach naszego życia, a także wtedy, gdy 
nadejdzie czas przejścia. To pozdrowienie, które anioł przyniósł 
z nieba powtarzajmy chętnie każdego dnia. Prosimy byś się za 
nami modliła teraz i w godzinę śmierci naszej.

Jezus posyła uczniów na ewangelizację
Świdnica, 7 lutego 2019 r.

Msza św. w pierwszy czwartek miesiąca 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Temat dzisiejszej homilii brzmi: „Jezus posyła uczniów na 
ewangelizację”. Punkt pierwszy: „Środki ewangelizacji”. Punkt 
drugi: „Treść ewangelizacji”. I punkt trzeci: „Skutki ewangeli-
zacji”. W takich punktach można wyrazić dzisiejszą Ewangelię.

Ale najpierw słówko o przesłaniu pierwszego czytania. 
Od wielu tygodni czytamy List do Hebrajczyków, który jest 
dosyć trudny. W tym liście Jezus Chrystus jest zaprezentowany 
jako Arcykapłan, jako Najwyższy Kapłan i jest tam wyłożona 
teologia kapłańska. Dzisiaj mamy porównanie Starego i No-
wego Testamentu. Stary Testament był pełen grozy, ludzie bali 
się Pana Boga. Jest wspomniana Góra Synaj, gdzie Pan Bóg 
przekazał Mojżeszowi tablice z Dekalogiem i to się działo przy 
wielkim huraganie, przy wielkich błyskawicach i grzmotach. 
Ludzie, i nawet sam Mojżesz, byli pełni strachu. Inny czas, to 
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czas Nowego Testamentu. Jest wspomniana Góra Syjon w Je-
rozolimie. Jest stary i nowy Syjon – kto był w Jerozolimie, to te 
góry zna. Na jednej z nich stała świątynia jerozolimska, gdzie 
wierzono, że w Arce Przymierza jest obecny Bóg, w tej skrzyni, 
gdzie mieściły się tablice z Dziesięciorgiem Przykazań. To taka 
refleksja dotycząca pierwszego czytania.

1. Środki ewangelizacji

I podejmujemy refleksję Ewangelii. Pan Jezus przywołuje 
do siebie uczniów i ich posyła. Wynika z tego, że aby być 
posłanym, to trzeba być posłanym przez kogoś. W przypadku 
ewangelizatorów, głosicieli Ewangelii, tym kto posyła, jest sam 
Chrystus. Już za swojego życia posyłał uczniów, a dzisiaj posyła 
ciągle nowych w Kościele, żeby dzieło Jego zbawienia nie zo-
stało zapomniane, żeby było żywe, żeby było ciągle ogłaszane 
kolejnym pokoleniom. Dlatego dzisiaj jesteśmy w tym szeregu 
ludzi posłanych przez Jezusa Chrystusa.

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać 
po dwóch. Dlaczego po dwóch? Dlatego, że była taka tradycja, 
że ci, którzy mieli coś dobrego załatwić, to lepiej jak byli we 
dwójkę czy nawet w trójkę, a nie w pojedynkę. To była zapo-
wiedź wspólnotowej ewangelizacji. Dzisiaj jest bardzo modna, 
zachwalana, szczególnie jak są zespoły Odnowy w Duchu Świę-
tym czy inne grupy apostolskie, bo we wspólnocie człowiek 
lepiej się czuje i są łatwiejsze sposoby, żeby ludzi prowadzić 
do Pana Boga. Tak można wytłumaczyć, dlaczego Pan Jezus 
posyłał uczniów po dwóch.

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi, kazał namasz-
czać chorych, uzdrawiać ich i ukazuje środki ewangelizacji. Te 
środki mają być ubogie. Uczniom nie wolno się przywiązywać 
do wartości materialnych. Oczywiście, muszą używać środków 
materialnych, bo ewangelizują na ziemi, gdzie trzeba coś jeść, 
gdzie trzeba być odzianym, gdzie trzeba gdzieś wypoczywać, 
gdzieś spać, gdzieś mieszkać. To jest konieczne, ale Pan Jezus 
wiedział z doświadczenia, że człowiek jest zachłanny i ma taką 
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pokusę, żeby ulokować całą energię w tych środkach widzial-
nych, doczesnych, materialnych. Dlatego Pan Jezus po prostu 
przykazał, żeby nie brali dwóch toreb, nie brali dwóch sukien, 
żeby ewangelizacja była czyniona ubogimi środkami. Także, 
żeby nie liczyli za bardzo na siebie, na swoje umiejętności, na 
swoje uzdolnienia, ale żeby wiedzieli, że to Duch Święty przez 
nich działa i żeby mieli świadomość, że są tylko narzędziem, że 
są posłani w czyjejś sprawie. Nie po to, żeby się pokazać, żeby 
czymś błysnąć, żeby zbić jakiś kapitał popularności – nie o to 
chodzi – tylko, żeby mówić to, co Jezus ogłosił, a więc głosić 
Ewangelię Chrystusa.

Przypomnijmy sobie, że św. Paweł, jak został przez Jezusa 
powołany pod Damaszkiem, jak już przyjął chrzest i otrzymał 
mandat od samego Jezusa żeby głosić Ewangelię, to szybko 
skierował swoje kroki do Jerozolimy, do tych pierwszych 
apostołów, bo on z Jezusem nie chodził. On – jak wiemy – 
prześladował uczniów Chrystusowych, był niszczycielem tego, 
co Jezus założył, ale potem, jak Chrystus go powołał, jak się 
nawrócił i z Szawła przeobraził się w Pawła, to wtedy był bardzo 
gorliwym apostołem pogan i poszedł do Jerozolimy, do Piotra, 
do Jakuba, żeby sprawdzić, czy to jest to samo, co oni głoszą. 
To było takie skonfrontowanie Ewangelii, żeby była taka sama.

Moi drodzy – powtórzmy – środki mają być ubogie i ewan-
gelizatorowi powinna towarzyszyć świadomość, że cała moc 
ewangelizacji płynie od Pana Boga, a nie od tych, którzy ją 
głoszą, którzy tę ewangelizację sprawują. To „Środki ewan-
gelizacji”.

2. Treść ewangelizacji

Teraz „Treść ewangelizacji”. „Gdy do jakiego domu wej-
dziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie” (Mk 6,10). I jest 
powiedziane: „Oni wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali 
też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem 
i uzdrawiali” (Mk 6,12-13). To pierwsze określenie jest bardzo 
ważne – „Wyszli i wzywali do nawrócenia”. Treścią ewange-
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lizacji było wzywanie do nawrócenia. To było nawiązanie do 
pierwszego wystąpienia samego Pana Jezusa. Wiemy, że Jezus 
rozpoczął swoją działalność publiczną, działalność nauczania, 
od słów: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15b). 
To krótkie zdanie, które Pan Jezus wypowiedział na początku, 
zanotował ewangelista Marek i od tego zdania Jezus rozpoczął 
ewangelizację – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Moi drodzy, to zdanie ma wartość ponadczasową i jest bar-
dzo aktualne na dzisiaj, i na jutro, i do końca świata, bo trzeba 
się nawracać i na nowo wierzyć w Ewangelię. Po to robimy 
rekolekcje, po to robimy spotkania, żeby się nawrócić. Wszy-
scy mamy się z czego nawracać. Jak komuś się wydaje, że jest 
w porządku z Panem Bogiem, to niech sobie postawi pytanie: 
„Panie Boże, czy ja naprawdę nie mogę być lepszym? Czy ja 
już naprawdę jestem tak doskonała? Przecież mogę być lepszą, 
mogę być lepszym, niż jestem”. Nawet z tego, co dobre, moż-
na się nawracać na to, co lepsze, na to, co piękniejsze, co jest 
jeszcze trudniejsze do zdobycia. To jest nawracanie się. I też 
trzeba taką nową wiarą objąć osobę Pana Jezusa, odnowić do 
Niego miłość i zaufanie – „Jezu, ufam Tobie”.

Myśmy to przeżywali w ostatnich dniach. Głosiłem rekolek-
cje, ale najpierw mówiłem do siebie, bo wszyscy potrzebujemy 
takiej renowacji. Ci, którzy mają samochody to wiedzą, że 
trzeba co pewien czas dać samochód do przeglądu, odstawić 
go, żeby sprawdzili czy wszystkie układy w samochodzie są 
sprawne, wymienić olej i już zużyte części zamienić na nowe, 
żeby samochód był sprawny. Rekolekcje to jest taki przegląd 
duchowy, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku i cza-
sami też trzeba wymienić w nas niektóre elementy, wyrzucić 
stare i dać nowe – nowa wiara, nowa miłość, nowy zryw, nowa 
energia, nowa ewangelizacja. O to właśnie chodzi.

W trakcie rekolekcji była Ewangelia o kobiecie od dwunastu 
lat chorej na krwotok, która obeszła wszystkich lekarzy i nikt 
jej nie pomógł. W końcu trafiła na Jezusa i pomyślała sobie, 
żeby tylko Go dotknąć, a może być uzdrowiona. I tak cichaczem 
dopchała się do Jezusa, a Jezus się obrócił i pyta: „Kto Mnie 
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dotknął?”. A uczniowie mówią: „Panie, o co pytasz? Taki tłum 
i każdy cię dotyka, to dlaczego tak pytasz?”. A Pan Jezus mówi: 
„To było inne dotknięcie, to było dotknięcie z wiarą” i kazał ją 
zawołać. I co usłyszała ta kobieta? „Twoja wiara cię ocaliła” 
(Mk 5,34a). To dotknięcie Jezusa z wiarą było takie skuteczne.

A więc – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To jest 
treść ewangelizacji i to jest zadanie nie tylko nas kapłanów, 
ale wszyscy mamy ten mandat, który wynika z sakramentu 
chrztu i bierzmowania, a siostry zakonne mają to zakodowane 
w konsekracji zakonnej. Czujmy się wszyscy misjonarzami.

3. Skutki ewangelizacji

I jeszcze ostatni wątek – „Jaki jest skutek ewangelizacji?”. 
Jest różny. Pan Jezus przewidywał, że niektórzy zachowają 
się fatalnie i nawet ośmieszą ewangelizatorów, odeślą ich 
z kwitkiem. Pan Jezus mówi: „Jeśli w jakim miejscu was nie 
przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie 
proch z nóg waszych na świadectwo dla nich” (Mk 6,11). Takie 
było wskazanie.

Moi drodzy, księża się żalą, jak chodzą po kolędzie. Ja też 
trzy i pół godziny chodziłem po kolędzie, to w dwóch domach 
mnie zapytali: „Co, nasi księża chorują? Skąd ksiądz przy-
szedł?” Ja byłem w piusce, w birecie, to przeważnie ludzie 
wiedzą, co to za jeden przyszedł tak ubrany. Widzimy więc, że 
mamy różnych ludzi. My tych ludzi nie potępiamy, bo takie jest 
życie i nie wolno się obrażać, nie wolno się od razu załamywać 
i mówić: „Jak nie, to nie, idę dalej”. Spokojnie! Pan Jezus też 
wszystkich nie przekonał i niektórzy Go odepchnęli, pogardzili 
Nim, a w końcu Go ukrzyżowali. Nam też wszystko nie wyj-
dzie, ale trzeba iść i nie wolno się zatrzymać w ewangelizacji, 
trzeba iść dalej. Ale trzeba też kulturalnie zasygnalizować, że 
ci, co odrzucają Pana Boga, to źle robią, że sobie szkodzą. Tak 
to trzeba powiedzieć, oczywiście z kulturą, żeby przynajmniej 
jakaś część prawdy pozostała im i była usłyszana z ust tego, 
który ewangelizuje.
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Zakończenie

Siostry i bracia, módlmy się dzisiaj w tej Eucharystii pierw-
szoczwartkowej, byśmy byli dobrymi wysłannikami Pana 
Jezusa i w swoim środowisku, tam, gdzie jesteśmy, w naszych 
wspólnotach rodzinnych, klasztornych, we wspólnocie semina-
ryjnej i wszędzie tam, gdzie nas będą prowadzić drogi naszego 
życia, czuli się przez Chrystusa posłani. To jest wyróżnienie i to 
jest wielkie zobowiązanie. Czasem jakby tracimy wiarę w sie-
bie. Przypomnijmy, że papież Benedykt kilkakrotnie powtarzał, 
jak był w Polsce, czy gdzie indziej, gdy spotykał się z kapłanami 
i siostrami zakonnymi – „Wierzcie w moc waszego kapłaństwa, 
wierzcie w moc waszej konsekracji zakonnej”. Pamiętajmy 
więc, że ta moc płynie od Boga, przez nas, do ludzi.

Módlmy się, żeby kapłani w naszej diecezji, nasze siostry 
zakonne, które tu posługują, z radością pełnili to dzieło ewan-
gelizacji na wielką chwałę Boga i na pożytek Kościoła.

W największych utrapieniach 
i niepowodzeniach ufajmy Bogu

Świdnica, 10 lutego 2019 r.
Msza św. z okazji 79 rocznicy pierwszych masowych wywózek na Sybir 

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Wstęp

Drodzy uczestnicy tej świętej, niedzielnej Eucharystii. 
W dzisiejszej homilii poruszymy trzy wątki: wątek biblijno-li-
turgiczny, związany z czytaniami dzisiejszej niedzieli; wątek hi-
storyczny, związany z dzisiejszą 79 rocznicą pierwszej masowej 
wywózki przez Sowietów ludności polskiej z Kresów Wschod-
nich na Syberię oraz wątek moralno-praktyczny, wyrażający się 
w pytaniu jakie przesłanie płynie dla nas z dzisiejszej Ewangelii 
i z naszej narodowej martyrologii na Golgocie Wschodu.
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1. Pan nas powołuje – idźmy za Nim i słuchajmy Go

W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy nad jeziorem Genezaret. 
Jezus „Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona... 
nauczał tłumy” (Łk 5,3) Ludzie przychodzili i słuchali. Jezus 
dziś także naucza; naucza w świątyniach, naucza w mediach 
katolickich, naucza w szkole podczas katechez, lekcji religii. 
Powstaje pytanie: Czy dziś słuchamy Jezusa? Chrystus ma 
dzisiaj dużo konkurentów. Wielcy tego świata przemawiają 
w różnych miejscach, kanałach telewizyjnych, radiowych, 
w Internecie. Mówcy stosują przeróżne chwyty, by przekonać 
widzów i słuchaczy do siebie. Pamiętajmy jednak, że tylko 
Chrystus mówi to, co najważniejsze, co prawdziwe i zawsze 
pożyteczne dla człowieka. Przekonał się o tym Piotr, gdy posłu-
chał Jezusa i wypłynął na głębię i zarzucił sieci. Połów, wbrew 
przewidywaniom Piotra, okazał się obfity. Było to wskazanie 
na wszystkie czasy, skierowane do wszystkich ludzi, że warto 
zawsze słuchać Pana Boga, że posłuszeństwo Bogu przekształca 
się zawsze w Jego błogosławieństwo. Ten obfity połów w na-
szym przypadku to: zgoda, jedność i radość w rodzinie, to 
uśmiechnięty mąż, to niepretensjonalna żona, to uśmiechnięta, 
uczynna córka, to dobry klimat w pracy, do atmosfera zgody 
i miłości, jako skutek posłuszeństwa Bogu.

Zwróćmy także uwagę na reakcję Piotra na dokonany przez 
Jezusa cud obfitego połowu. Piotr przypadł Jezusowi do kolan 
i rzekł: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesz-
nym” (Łk 5,8). Piotr przy spotkaniu z Jezusem uświadomił 
sobie swoją grzeszność. Podobnie kiedyś prorok Izajasz, gdy go 
Bóg powoływał, wyznał: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak 
jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu 
o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Pana Zastępów” 
(Iz 6,5). Zarówno prorok Izajasz, jak i apostoł Piotr zostali 
obmyci z grzechu przez Pana Boga. Czasem nam kapłanom 
i wam wiernym świeckim, może zrodzić się takie przekonanie: 
„Panie, Boże, sam jestem grzeszny, dlatego nie mam prawa in-
nych pouczać”. A Chrystus wciąż powtarza: Nie bój się! Szukaj 
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głębi! To nie ty zbawiasz, ale Ja. A więc, zgódźmy się z tym 
i nie wstydźmy się, że jako grzesznicy pomagamy grzesznikom.

Przejdźmy do wątku drugiego, historycznego.

2. 79 rocznica pierwszej masowej deportacji ludności 
polskiej z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR (na Syberię)

Drodzy bracia i siostry, od 79 lat dzisiejszy dzień 10 lutego 
przywołuje na pamięć wydarzenie z mroźnej, zimowej nocy 
10 lutego 1940 r. Była to pierwsza masowa deportacja ludności 
polskiej z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego. 
Przypomnijmy, że od 17 września 1939 r. wschodnie tereny 
II Rzeczypospolitej, a więc Kresy Wschodnie, znalazły się pod 
okupacją sowiecką. W obozach: w Kozielsku, Starobielsku, 
Ostaszkowie i w innych miejscach kaźni, przebywali jeńcy 
wojenni, ponad 20 tys. obywateli polskich (w tym ponad 10 tys. 
wojskowych i policjantów), zagarnięci w niewolę przez Sowie-
tów w pierwszych miesiącach wojny. Jak historia pokazała, było 
to oczekiwanie na okrutną śmierć w lesie katyńskim.

Wkrótce po zbrodni katyńskiej miały miejsce dwie następne 
masowe wywózki w krainę głodu, mrozu i zimna: w kwietniu 
i w lecie 1940 r. 21 czerwca 1941 r., dzień przed wybuchem 
wojny niemiecko-sowieckiej, wywieziono znowu następne 
dziesiątki tysięcy Polaków na Wschód.

Drodzy bracia i siostry, podobnie jak w tamtym roku, tak 
i w tym roku, w dzisiejszym, sobotnio-niedzielnym wydaniu 
„Naszego Dziennika” (09-10 II 2019), zamieszczono relację 
osoby, która przeżyła horror wywózki na Sybir w lutym 1940 r. 
Tym razem jest to relacja pani Marii Gordziejko. Pozwólcie, 
że przytoczę fragmenty. Pani Maria zeznała: „W dniu areszto-
wania, 10 lutego 1940 roku, zima była bardzo sroga – minus 
40 stopni. Każdy siedział w ciepłym domu i niczego się nie 
spodziewał. Znienacka okrążono nasz dom. W pierwszej kolej-
ności wywożono rodziny leśników i osadników wojskowych, 
bo walczyli z bolszewikami. Byli traktowani jako najwięksi 
wrogowie...
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Zwózka na stację Iwacewicze, łączącą Brześć z Baranowi-
czami, a oddaloną 15 km od naszego domu, trwała trzy dni. 
Rosjanin, który przyjechał nas aresztować, mówił, że tam, gdzie 
jedziemy, wszystko jest. Ale drugi sugerował, byśmy wzięli 
dużo ciepłych rzeczy i jedzenie. Mama miała wówczas 32 lata, 
najmłodsza siostra cztery i pół, a ja osiem lat... Bydlęce wagony 
miały prycze, a w środku kozę – piec do opalania. W podłodze 
była dziura do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Tak wieźli 
nas trzy tygodnie, początkowo na wschód, a później na północ. 
Trafiliśmy do tajgi, ok. 100 km od Archangielska, gdzie prze-
pływa rzeka Drwina. Wyrzucono nas na stacji w miejscowości 
Chołmogory, skąd rzeką Drwiną pojechaliśmy saniami... Nas 
przywieziono do specposiołka Szubunia. Stały tam baraki wy-
budowane przez Polaków, których Rosjanie zesłali w latach 
1937-1938 w czasie operacji antypolskiej NKWD... Najgorsze 
było zimno, siarczyste mrozy, głód i pluskwy... Nieustannie 
doskwierał nam głód. Pracujący dostawali 400 gramów chle-
ba, a dzieci 200 gramów. To była czarna skała z paździorami 
ze zboża... Rzeka latem była pełna ryb... które łowiłyśmy 
w prześcieradło... Mama kręciła z rybek gałki i nam gotowała... 
naczalstwo ruskie powtarzało, że nie ma powrotu. Mówili, że 
musimy pracować, bo kto nie pracuje, ten nie je i zdycha. Po-
mimo to wierzyliśmy, że Pan Bóg czuwa nad nami. Mama była 
co drugą noc wzywana na przesłuchanie z zapytaniem: «Gdzie 
twój mąż?». Odpowiadała: «Wy wiecie najlepiej»”.

Po spotkaniu w 1941 r. generała Sikorskiego ze Staninem, 
pojawiła się nadzieja udania się niektórych Polaków do Afgani-
stanu i Iranu, gdzie formowała się armia polska. Maria z trzema 
córkami cudem dołączyła do transportu. Podróż pociągiem 
trwała około trzech miesięcy. Maria chciała wrócić na dawne 
Kresy, ale tam nie było do czego wracać, bo wszystko było 
zabrane. Wróciła szczęśliwie do centralnej Polski. W dalszej 
relacji opowiada, że do dziś Sybiracy spotykają się ze sobą. Na 
jednym ze spotkań w warszawskiej szkole, której nadano imię 
Dzieci Sybiraków, jeden z panów opowiadał, jak na jego oczach 
wilki rozszarpały najmłodszą siostrę, a podczas spotkania w No-



149

wym Mieście Lubawskim pewna kobieta wspominała, jak mały 
chłopiec, umierający z głodu, krzyczał: „Matko Boska, daj mi 
kawałek chleba”. Jakimś cudem znalazła się kromka, ale chło-
piec nie miał już siły jej ugryźć. Zmarł z chlebem w rączce” (zob. 
„Ukarani za polskość. Z Marią Gordziejko, wywiezioną 10 lu-
tego 1940 roku na Syberię, rozmawia Karolina Goździewska”, 
„Nasz Dziennik” nr 34*6390 z 9-10 lutego 2019, s. M8-M9).

Przejdźmy do części trzeciej, pomyślmy jakie przesłanie ma 
dzisiejsza liturgia a także te bolesne wydarzenia sprzed 79 lat.

3. Przesłanie liturgii słowa i wydarzeń z Golgoty Wschodu

a) Jesteśmy powołani przez Boga

Jesteśmy powołani przez Boga: najpierw do zaistnienia, do 
życia biologicznego, następnie przez sakrament chrztu – po-
wołani do życia we wspólnocie Kościoła, potem powołani do 
małżeństwa, do kapłaństwa, do życia w pojedynkę, powołani 
do dawania świadectwa, że Jezus jest dla nas najważniejszym 
Nauczycielem i naszym jedynym Zbawicielem, powołani do 
świadczenia, że Pan Bóg nas kocha pomimo naszych grzechów.

b) Jesteśmy powołani do doskonałości i świętości

Słowa „Wypłyń na głębię” Jezus skierował nie tylko do 
Piotra, ale do wszystkich nas, a więc i do mnie. Jezus mnie 
zaprasza: „Wypłyń na głębię”. Jak to wezwanie przełożyć na 
konkret? Co jest tą głębią w moim przypadku? Zauważmy 
najpierw, że żyjemy w świecie powierzchowności: starsi prze-
siadują przed telewizorem, młodsi co chwilę szukają czegoś 
w komórce, w komputerze, a kontakt z dziećmi – minimalny, 
a modlitwa – pośpieszna, byle jaka. Szukaj głębi, mówi Jezus. 
Powalcz o dobrą rozmowę z córką, z synem, z żoną. Przeczytaj 
mądrą książkę. Spróbuj pobożnie, z uwagą się pomodlić. Szu-
kaj prawdy o życiu, o ludziach. Nie zadowalaj się sloganami. 
Wypłyń na głębię. Żyj godnie jak człowiek odkupiony!
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c) Warto słuchać Jezusa

„Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. 
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5,5). Piotr posłuchał, 
mimo iż wydawało mu się, że polecenie Jezusa jest – jeśli nie 
nierozsądne, to przynajmniej dziwne. Posłuszeństwo Jezusowi 
pięknie zaowocowało.

d) Mniej narzekajmy a więcej dziękujmy

Gdy dzisiaj wspominamy cierpienie naszych rodaków 
z Kresów Wschodnich, ich doświadczenie głodu, mrozu, wy-
dziedziczenia z ojcowizny, nie narzekajmy na błahostki, nie 
krytykujmy wszystkich za wszystko. Nasi poprzednicy mieli 
o wiele trudniejsze życie i o wiele więcej wycierpieli. Miejmy 
szacunek wobec ich świadectwa. Zadbajmy o to, aby ta mar-
tyrologia naszych Rodaków znana była młodemu pokoleniu, 
aby te bohaterskie, chlubne karty naszej narodowej historii nie 
zaginęły. To należy do patriotycznego wychowania.

Zakończenie

Moi drodzy, módlmy się dzisiaj szczególnie za Sybiraków. 
Dla zmarłych wypraszajmy pokój wieczny, a dla żyjących spo-
kojną, dobrą jesień życia. Niech Bóg zachowuje nas w swojej 
miłości i niech nam błogosławi.
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Powołanie darem dla innych
Pieszyce, 10 lutego 2019 r.

Msza św. z racji 80 urodzin pani Ludwiki Ogryzek 
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

1. Powołanie darem Boga

Pochylamy się nad słowem Bożym, które zostało ogłoszone 
w pierwszej części Eucharystii, którą nazywamy liturgią słowa. 
Były trzy czytania i we wszystkich czytaniach słyszeliśmy 
o powołaniu, którym Pan Bóg obdarza ludzi.

Najpierw powołanie proroka Izajasza. Prorok był zdziwiony, 
że to on może oglądać Boży majestat i był pełen skruchy: „Bia-
da mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych 
wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy 
moje oglądały Króla, Pana Zastępów” (Iz 6,5).

Moi drodzy, w Ewangelii także mamy do czynienia z po-
wołaniem. Pan Jezus powołuje Piotra. Ewangelia kończy się 
słowami: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10b). 
To było potwierdzenie wybrania Piotra, żeby był łowcą ludzi 
i tych ludzi przyprowadzał do Chrystusa.

Także św. Paweł w Liście do Koryntian wspomina o zja-
wieniach się Chrystusa Zmartwychwstałego i na końcu dodaje: 
„W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako 
poronionemu płodowi” (1 Kor 15,8). Jezus mu się objawił 
i powołał go, aby głosił Ewangelię wśród pogan.

Moi drodzy, z tych trzech powołań wynika taka prawda, że 
to Pan Bóg jest tym, który obdarza powołaniem. Pan Bóg nie 
jest przez nikogo powołany, a wszystko, co jest poza Bogiem, 
jest powołane przez Pana Boga. Świat aniołów, niebo i ziemia, 
wszyscy ludzie są powołani do istnienia przez Pana Boga. My 
jesteśmy dlatego, bo jest Bóg, który już od samego początku 
zamierzył to, że nas powołał do życia. Osiemdziesiąt lat temu 
powołał do życia panią Ludwikę i wszyscy, jak tu jesteśmy, 
każdy człowiek, jest powołany do istnienia przez Pana Boga. 
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Mogło nas nie być, a jesteśmy. Dlaczego jesteśmy? Dlatego, 
bo Bóg chciał nas mieć. To Bóg wybrał czas i miejsce naszego 
życia na ziemi. Mogliśmy się urodzić w wieku np. V czy XV, 
czy w XXV – jeśli świat będzie jeszcze istniał – a Pan Bóg nam 
wybrał taki czas życia. Inni może mieli ten czas trudniejszy, 
jak np. Sybiracy, jak np. jeńcy wojenni osadzeni w Katyniu, 
którzy siedemdziesiąt dziewięć lat temu o tej porze czekali na 
rozstrzelanie w „Lesie Katyńskim”. Dlaczego taki czas Bóg 
wybrał dla nich? Nie wiemy. Dopiero w wieczności lepiej to 
poznamy.

Moi drodzy, to że jedni z nas są mężczyznami, inni ko-
bietami, nie myśmy wybrali. To nie jest tak, jak dzisiaj chcą 
niedouczeni psychologowie i ideolodzy teorii gender, że płeć 
jest dziełem kultury, a nie natury. To jest wielkie kłamstwo. 
Pan Bóg nam wybrał kobietę, by była naszą mamą. Nikt z nas 
nie wybrał sobie mamy, nikt z nas nie wybiera też sobie czy 
ma być mężczyzną czy kobietą. To jest wszystko z przydziału 
Pana Boga. Dlatego nieustannie dziękujemy Panu Bogu za to, 
że jesteśmy.

Po tym pierwszym powołaniu do życia nastąpiły nowe powo-
łania. Powołanie podczas chrztu świętego do wspólnoty Kościo-
ła, później powołanie, żeby być mężem, żoną, czy kapłanem, 
a więc powołanie małżeńskie, kapłańskie, czy też powołanie do 
życia w pojedynkę, bo to też jest powołanie. I każde powołanie 
jest piękne, i każde powołanie jest ważne, i każde powołanie 
pochodzi od Pana Boga. Naszą rzeczą jest tylko rozpoznanie 
powołania – kim Panie Boże chcesz, abym był?

2. Bóg powołuje ludzi słabych

Moi drodzy, w tych trzech przypadkach powołaniowych, 
o których mówi dzisiaj liturgia zauważamy, że ci powołani 
czuli się niegodni, czuli się grzeszni. Wspomnieliśmy, że taką 
grzeszność przeżywał prorok Izajasz, także święty Paweł, dla-
tego że prześladował chrześcijan, a Chrystus powalił go pod 
Damaszkiem, żeby co innego robił, żeby nie niszczył chrześci-
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jan, ale żeby głosił Ewangelię. Dlatego nazywał się pierwszym 
grzesznikiem. Podobnie św. Piotr. Jak zobaczył, co się stało, 
gdy zapuścił sieci na wskazanie Pana Jezusa, to przystąpił do 
Jezusa, upadł Mu do kolan i powiedział: „Odejdź ode mnie, 
Panie, bo jestem człowiek grzeczny” (Łk 5,8b).

Moi drodzy, a więc mamy takie doświadczenie małości 
i grzeszności wobec Pana Boga. My, kapłani, to szczególnie 
doświadczamy. Pytamy się czasem: „Panie Boże, dlaczego 
mnie powołałeś? Może lepsi, mądrzejsi pozostali w świecie, 
ożenili się, poszli w świat, w inne zawody, a Ty mnie uczy-
niłeś księdzem”. Każda żona, każdy mąż może powiedzieć: 
„Dlaczego tak to się stało? Dlaczego pobraliśmy się? Dlaczego 
założyliśmy rodzinę?”.

Moi drodzy, czasem może przyjść taka myśl: „Panie Boże, 
ja jestem grzesznikiem, to chyba nie mam prawa innych na-
wracać, innych upominać?”. A co Pan Jezus na to? Pan Jezus 
mówi: „Nie bój się! To nie ty zbawiasz świat. Ja jestem Zba-
wicielem. Ja ciebie wybieram mimo twoich grzechów, mimo 
twojej małości, żebyś rozdawał moje miłosierdzia, żebyś był 
moim kapłanem”. Tak to jest, że grzesznicy służą grzesznikom 
w Kościele. Tylko Maryja była wyjęta spod grzechu. To jest 
prawda bardzo ważna, a my tę prawdę przyjmujemy i ją odkry-
wamy, że jesteśmy grzeszni, ale powołani, obdarzeni mandatem 
głoszenia Ewangelii.

3. Powołanie oparte o posłuszeństwo

Moi drodzy, patrzmy jeszcze dalej na to, co się działo na 
Jeziorze Tyberiadzkim wtedy, gdy apostołowie płukali puste 
sieci, bo całą noc łowili ryby i nie złowili ani jednej. Byli 
chyba sfrustrowani. I oto Jezus staje przed nimi, wsiada do 
łodzi piotrowej, naucza, a potem mówi: „Wypłyńcie na głębię 
i zarzućcie sieci na połów” (Łk 5,4). Piotr był zdumiony, bo to 
był wytrawny rybak i wiedział, że podczas dnia ryb się nie łowi, 
tylko w nocy, a noc była właściwie przegrana, bo nie było ani 
jednej ryby. Ale co zrobił? Posłuchał Jezusa, wypłynął, zapuścił 
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sieci. I jaki był owoc? Obfity połów. Co to oznacza dla nas? Dla 
nas to jest znak, że trzeba zawsze słuchać Pana Boga. Słuchamy 
tego Boga wcielonego, który ma na imię Jezus Chrystus. Kto 
Pana Boga słucha, ten nigdy nie przegrywa. Jeżeli okazujemy 
Bogu posłuszeństwo, to ono się przekształca w Boże błogo-
sławieństwo. To św. Jan Vianney wyznał, że miał tyle rozmów 
z przeróżnymi ludźmi, którzy przychodzili do niego po różne 
życiowe rady i wśród tych, z którymi rozmawiał nie spotkał 
nikogo, kto by żałował, że słuchał Pana Boga.

Dlatego, moi drodzy, dzisiaj patrzymy na Jezioro Tyberiadz-
kie, na to zdarzenie, które tam miało miejsce, bo to, co się tam 
zdarzyło, ma przesłanie na całe wieki, dla całej historii, dla całej 
ludzkości. Jeśli chcemy wygrywać życie i doczesne, i wieczne, 
to słuchamy Pana Boga.

Moi drodzy, na końcu jeszcze zauważmy, że to, co nazywa-
my obfitym połowem, to, co Pan Jezus przydzielił nam w swoim 
błogosławieństwie, to mogą być jakieś ważne sprawy, które 
nam przynoszą radość i satysfakcję. Gdy Jezusa posłuchamy, 
to ten obfity połów może być w naszym środowisku, w naszej 
rodzinie, w naszej parafii, w naszym narodzie. Co to może być? 
To jest zgodna, radosna, zjednoczona rodzina, to jest uśmiech-
nięty mąż, to jest niepretensjonalna żona, to jest córka, która 
jest układna, radosna, uśmiechnięta i uczynna, która się nie 
odgaduje. Ten obfity połów w naszym życiu, to może być też 
dobry klimat w pracy, tam, gdzie jesteśmy. To są te owoce, ta 
obfitość, która jest konsekwencją słuchania Pana Boga.

4. Wychowanie jako wiano wyniesione z rodzinnego 
domu

Dlatego dzisiaj, dziękując za dar życia pani Ludwiki 
Ogryzek, dziękujemy za jej narodziny, za jej rodziców, dzię-
kujemy za męża Józefa, z którym przeżyła ponad pięćdziesiąt 
lat i obchodzili złoty jubileusz małżeństwa i dziękujemy za 
garstkę urodzonych i wychowanych dzieci. Z pewnością, jeśli 
jest ksiądz w rodzinie, to trzeba powiedzieć, że dom rodzinny 
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obdarzył dzieci wspaniałym wianem i wysłał ich w świat jako 
dobrze wychowanych religijnie.

Jest u nas taki ksiądz, który mówi, że z domu rodzinnego 
wynosi się albo dobre wychowanie, albo meble. Jedni wyno-
szą dobre wychowanie, ale są też tacy, którzy wnoszą tylko 
meble. Słyszałem niedawno o takiej rodzinie, że mieszkała 
mama z synem w jednej klatce schodowej i syn nigdy matki 
nie odwiedzał. Jak mama zachorowała, to trzeba było szukać 
obcych ludzi. To jest ktoś, kto wynosi z domu nie wychowanie, 
tylko przysłowiowe meble.

Patrzymy więc na rodzinę pani Ludwiki i mówimy, że ob-
darzyła swoje dzieci dobrym wychowaniem, wprowadziła je 
w życie religijne, nauczyła pacierza i wysłała dzieci w życie 
z tym przeświadczeniem, że Bóg jest najważniejszy, że Pana 
Boga trzeba słuchać i wtedy mamy Jego błogosławieństwo.

Moi drodzy, dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie dary, 
które otrzymała pani Ludwika, także Jej syn – kapłan, ale i my 
wszyscy jesteśmy beneficjentami, którzy od Boga coś otrzy-
mali. Dlatego przy okazji tego jubileuszu – osiemdziesiątych 
urodzin – podziękujemy też Panu Bogu za księdza Sławomira, 
waszego pasterza, że się udał, że wychował się w dobrej parafii 
Świętej Rodziny we Wrocławiu, tam, gdzie byłem wikariuszem. 
Mamy Panu Bogu dziękować za wiele rzeczy i też przepraszać 
za swoje błędy. Wszystkim pasuje słowo „przepraszam” i jest 
z nim do twarzy, bo nie jesteśmy święci. Tak jak powiedziałem, 
że grzesznicy pomagają grzesznikom i to tyczy też nas, księży. 
Jesteśmy grzesznikami i wam grzesznikom pomagamy, bo tak 
chciał Pan Jezus. To, co dajemy, to nie jest nasze, to jest Pana 
Jezusa i to jest piękne, że tak jest.

Moi drodzy, módlmy się o to, żeby to Boże błogosławień-
stwo nam towarzyszyło, byśmy mogli się Panu Bogu podobać 
tu, na ziemi, a potem zawsze w wieczności.
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Bądźmy darem jedni dla drugich
Świdnica, 11 lutego 2019 r.

Msza św. w VI niedzielę zwykłą, podczas XXVI Światowego Dnia Chorego 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

I. Wstęp do Mszy św.

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście 
skierowanym w XI rocznicę zamachu na swoje życie, 13 maja 
1992 roku, do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego. 
Papież wyznaczył na obchody tego dnia przypadające 11 lutego 
wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes. Pierwszy 
taki dzień obchodzono w sanktuarium maryjnym w Lourdes. 
W 1994 roku gospodarzem światowych obchodów była Jasna 
Góra. W tym roku centralne obchody XXVII Światowego Dnia 
Chorego odbywają się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki 
Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości. Ser-
decznie witam i pozdrawiam w naszej katedrze wszystkich 
chorych, pozdrawiam ich opiekunów, pozdrawiam tych, którzy 
pomogli chorym przybyć do naszej katedry. Obecną Mszę św. 
sprawuję w waszej intencji prosząc Pana Boga o łaskę zdrowia 
dla was i siłę do cierpliwego znoszenia waszych dolegliwości. 
Zapraszamy do naszej liturgii Maryję, Matkę Chrystusa i Matkę 
naszą, która 161 lat temu, 11 lutego 1858 r. objawiła się w Gro-
cie Massabielskiej w Lourdes, czternastoletniej Bernadecie 
Soubirous. Drodzy bracia i siostry, uznajmy przed Bogiem, 
że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć 
Najświętszą Ofiarę...
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II. Homilia

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, bracia diakoni i klerycy; drogie 
siostry zakonne, bardzo drodzy bracia i siostry chorzy wraz 
z waszymi opiekunami; wszyscy zebrani w naszej katedrze 
bracia i siostry w Chrystusie. W homilii dzisiejszej odniesiemy 
się najpierw do ogłoszonego słowa Bożego, następnie zapo-
znamy się pokrótce z najważniejszymi wątkami orędzia Ojca 
św. Franciszka na dzisiejszy XXVII Światowy Dzień Chorego. 
W końcowej części skierujemy do was – chorzy i opiekunowie 
– specjalne przesłanie.

1. Jezus uzdrawiający chorych

Drodzy bracia i siostry, bardzo dobrze się składa, że na 
dzisiejszy dzień wypadł nam fragment Ewangelii mówiący 
o Panu Jezusie wśród chorych. Przypomnijmy ten tekst: „Gdy 
Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi 
Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz 
Go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli 
znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. 
I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli 
chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli 
u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go 
dotknęli, odzyskiwali zdrowie” (Mk 6,52-56).

Moi drodzy coś podobnego, o czym mówi dzisiejsza Ewan-
gelia, działo się w ciągu wieków historii Kościoła, coś podob-
nego dzieje się i dzisiaj wśród nas. Na Eucharystii, w Komunii 
Świętej jest z nami ten sam Jezus. Ma taką samą miłość do nas 
jak miał kiedyś do ludzi, gdy chodził jako widzialny człowiek 
po ziemi. Ma też tę samą moc. Jest z nami, by nam pomagać, by 
nas umacniać duchowo i cieleśnie. Z naszej strony potrzebna jest 
wiara w to, że tak jest, jest potrzebne nasze pragnienie i nasze 
zwrócenie się do Jezusa, by nam pomógł, by nam udzielił sił 
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duchowych i fizycznych, byśmy mogli. Pamiętajmy jednak, że 
tamci chorzy, których uzdrowił Jezus, o których mówi Ewange-
lia, wierzyli Jezusowi i potem jednak kiedyś umarli. Przyszedł 
dla nich czas przejścia z życia ziemskiego do życia wieczne-
go. Z nami też się to stanie. Taki jest porządek rzeczy, który 
ustanowił sam Bóg. Najważniejsze jest to, abyśmy wierzyli 
w słowo Chrystusa, w Jego Ewangelię, abyśmy przyjmowali 
Jego miłosierdzie, które nam wysłużył na krzyżu, abyśmy mieli 
miłość do Niego, do Jego Krzyża, do Jego Ewangelii, abyśmy 
dobrze przeżyli lata ziemskiego życia, które nam przydzieli.

2. Główne wątki orędzia Ojca św. Franciszka 
na XXVII Światowy Dzień Chorego

Hasłem tegorocznego XXVII Światowego Dnia Chorego są 
słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo 
dawajcie” (Mt 10,8). Już w pierwszych słowach orędzia papie-
skiego czytamy słowa: „Wzywam Was wszystkich, na różnych 
poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, 
niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia”. 
Ojciec św. w obliczu dzisiejszej pogoni za bogactwem, za 
powiększaniem swojej kasy, wzywa wszystkich do bezinte-
resownej ofiarności. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” 
(Mt 10,8). Jest to bardzo ważne, byśmy nie oczekiwali za każdą 
pomoc zapłaty, jakiegoś wynagrodzenia, byśmy byli darem 
jedni dla drugich.

W dalszym ciągu swego orędzia Ojciec św. mówi jak powin-
na konkretnie wyglądać opieka nad chorym człowiekiem. Pisze 
tak: „Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, 
bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwy-
czajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest 
ważny”. Papież zwraca też uwagę na znaczenia słowa „dar”. 
„Darowanie nie utożsamia się z czynnością dawania, ponieważ 
może być ono tak nazwane tylko, jeśli daje się siebie samego 
[…] Różni się ono od dawania właśnie dlatego, że zawiera dar 
z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi”. Jak widzimy, 
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Ojciec św. wskazuje, że pierwszym darem dla chorego jest 
nasza miłość. To ona dopiero nas uzdalnia do poświęcania 
się choremu, darowania mu swego czasu, podjęcia rozmowy, 
otoczenia chorego serdeczną opieką.

W dalszej części orędzia papież podkreśla, że „każdy czło-
wiek jest biedny, potrzebujący i ubogi” oraz że na żadnym etapie 
życia nie jesteśmy w stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby 
i pomocy innych. „Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas 
do pozostawania pokornymi i do praktykowania z odwagą 
solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia”. Drodzy cho-
rzy, jesteśmy zdani jedni na drugich. Powinniśmy być zawsze 
razem: zdrowi z chorymi i chorzy ze zdrowymi – przebywać 
razem w braterskiej i siostrzanej miłości. Pisząc o tym, Ojciec 
św. Franciszek przywołuje postać św. Matki Teresy z Kalkuty, 
w której mieście odbywają się tegoroczne centralne obchody 
Dnia Chorego. Papież Franciszek zauważa: „Święta Matka 
Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania 
musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez wzglę-
du na język, kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład 
nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei 
dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości”. Św. Mat-
ka Teresa z Kalkuty służyła bezinteresownie najbiedniejszym 
z biednych. Gdy kiedyś na Zachodzie Europy zapytano ją, po 
co tu Matka przyjechała, przecież tu nie ma biednych, Matka 
Teresa odpowiedziała, że to właśnie w Europie widzimy biedę 
duchową i to dzisiejszej Europie potrzebne jest nawrócenie się 
na ewangeliczną miłość i sprawiedliwość.

Następnie papież podkreśla też wartość działań wolonta-
riuszy. Dziękuje wszystkim stowarzyszeniom zajmującym się 
ratowaniem pacjentów i ochroną praw chorych. Zachęca, aby 
wolontariusze nadal byli znakiem obecności Kościoła w zseku-
laryzowanym świecie. W związku z tym pisze: „Wolontariusz 
jest bezinteresownym przyjacielem, któremu można powierzyć 
myśli i emocje... Wolontariat komunikuje wartości, zachowania 
i style życia, które w centrum mają pasję obdarowywania. W ten 
sposób realizuje się humanizacja opieki”.
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Na zakończenie orędzia Ojciec św. wzywa do „promowania 
kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwycię-
żenia kultury zysku i odrzucenia”. Podkreśla też, że „katolickie 
instytucje opieki medycznej nie powinny wpadać w myślenie 
biznesowe, ale dbać o opiekę nad człowiekiem, bardziej niż 
o zysk”.

3. Przesłanie dla chorych

a) Drodzy chorzy, Chrystus jest naszym najlepszym leka-
rzem w wymiarze ducha i ciała. Pan Jezus wymaga od was 
wiary, że tak jest, że wierzymy w Jego Miłość i w Jego moc.

b) Drodzy chorzy, każdego roku przypominamy wam, że 
jesteście wielkim skarbem dla Kościoła. Wasze modlitwy 
i wasze cierpienia są potrzebne Kościołowi. Stanowią dla 
Kościoła nieocenioną wartość. Popatrzcie jak służył do samej 
śmierci nasz kochany Ojciec św. Jan Paweł II, nawet wtedy, 
gdy nie mógł chodzić i nie mógł mówić. Wiemy także, że 
swoją modlitwą i swoim cierpieniem wspomaga dziś Kościół 
papież senior – Benedykt XVI. Powiedział, że służba kapłańska, 
zwłaszcza kardynalska, biskupia trwa do końca życia, także na 
emeryturze. Zmienia się tylko jej charakter. On właśnie przed 
sześcioma laty zapowiedział, że przechodzi na taką służbę. 
Swoją modlitwą i kłopotami starczego wieku wspiera dziś swoją 
Matkę – Kościół, której kiedyś służył jako papież. Jest to służba 
w ciszy, na ustroniu, w izdebce, służba modlitwy i cierpienia. 
Drodzy chorzy, bierzcie przykład z ostatnich papieży, czujcie 
się potrzebni i ważni w Kościele, nawet wówczas, gdy tego nie 
doświadczacie od swoich najbliższych, od swoich opiekunów.

c) Drodzy chorzy i starsi wiekiem, serdecznie wam dzię-
kujemy za wasze modlitwy w intencji Kościoła, Ojca św., 
biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych. Dziękujmy za modlitwę 
za naszych kleryków i o powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne. Dziękujemy za modlitwy za naszą ojczyznę, która ciągle 
jest skłócona i niespokojna. Dziękujemy także za ofiarowanie 
cierpień o nawrócenie grzeszników i o zwycięstwo dobra nad 
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złem. Dziękujemy także opiekunom: lekarzom, pielęgniarkom, 
domowym opiekunom za ich posługę samarytańską wobec 
naszych chorych.

Zakończenie

Na zakończenie chcę skierować także do was prośbę, abyście 
w najbliższym czasie pamiętali w modlitwach o naszej diece-
zji, która w tym roku świętuje piętnastolecie swego istnienia. 
Jesteście ważną cząstką naszej diecezji, dlatego będziemy wam 
wdzięczni za dar modlitwy i ofiarowanie waszego cierpienia 
w intencji, aby nasza diecezja podobała się Panu Bogu, aby 
w niej żyły dobre rodziny, aby był szacunek dla człowieka, dla 
życia, dla ludzi starszych i chorych. My zaś też będziemy o was 
pamiętać i dzisiaj ofiarujemy owoce tej Mszy św. w waszych 
intencjach, które macie w sercu.

Przestrogi Jezusa co do naszej pobożności
Świdnica, 12 lutego 2019 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy czciciele Matki Bożej Świdnickiej, z usłyszanego 
dziś słowa Bożego wydobądźmy najważniejsze wątki.

1. Wątek pierwszy: Bóg stwarzając świat zbudował 
nam dom

Od wczoraj czytamy w liturgii słowa Księgę Rodzaju, 
pierwszą księgę Pisma Świętego. W pierwszych rozdziałach 
opowiada w obrazowy sposób o stworzeniu świata i człowieka. 
Dowiadujemy się z niej, że świat nie jest dziełem przypadku, 
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ale został powołany do istnienia przez Pana Boga. Jesteśmy 
zatem w domu, który zbudował nam Bóg. Można powiedzieć, 
że wszystko uczynił pod kątem człowieka, ze względu na nas, 
w których zawarły się obraz i podobieństwo Boże. Psalmista 
pytał: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn 
człowieczy, że troszczysz się o niego? (Ps 85). Sam na to 
pytanie odpowiedział: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od 
aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą 
nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy” 
(Ps 8,6-7). Bądźmy za to zawsze wdzięczni Bogu.

2. Wątek drugi: Pierwszeństwo Bożych przykazań 
nad ludzką tradycją

Pan Jezus koryguje faryzeuszy i także nas, gdyż bywamy 
niekiedy do nich podobni. Pan Jezus formułuje zarzut: „Uchy-
liliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji... 
Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję 
zachować. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którą 
sobie przekazaliście” (Ml 7,8-9.13). Trzeba nam pamiętać, że 
Boże prawo, Boże przykazania są zawsze ważniejsze od prawa 
ludzkiego i od tradycji wytworzonych przez człowieka. Nieste-
ty, często ludzie, także katolicy o tym zapominają. Rabbi Moshe 
Leib z Sasowa powiedział: „To, co nie zbliża was do ludzi, od-
dala was od Boga. Jeśli miłość Boga oddala was od ludzi, albo 
umniejsza waszą miłość do ludzi, to ona musi być fałszywa”.

Dbajmy przeto o prawdziwą religijność, w której najważ-
niejsze są wskazania pochodzące od Pana Boga a nie od ludzi.

3. Wątek trzeci: Przestroga przed formalizmem 
i skostnieniem

W Ewangelii dzisiejszej Pan Jezus przytoczył ważne słowa 
Pana Boga, skierowane kiedyś do ludzi przez proroka Izajasza: 
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz swym sercem daleko jest 
ode Mnie. Ale czci i Mnie na próżno, ucząc zasad podanych 
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przez ludzi” (Mk 7,6b-7). Po tym dzisiejszym ostrzeżeniu 
warto skontrolować naszą modlitwę, czy jest to modlitwa 
kochającego i ufnego serca czy tylko rutynowa, niekiedy mało 
świadoma modlitwa naszych warg. Formalizm był i jest dużym 
niebezpieczeństwem, przyczyniającym się do zrutynizowania, 
skostnienia naszej więzi w Panem Bogiem. Modlitwa bez za-
angażowania serca, nie przynosi ani chwały Bogu, ani pożytku 
modlącemu się.

Zakończenie

Prośmy dziś naszą Panią Świdnicką, aby nam wypraszała 
łaskę modlitwy serca i wrażliwość na Boże słowo. Niech prawo 
Boże, zwłaszcza przykazanie miłości, będzie praktykowane, 
zachowywane w naszym życiu.

Bóg określił dobro i zło – czystość 
zewnętrzna i wewnętrzna

Świdnica, 13 lutego 2019 r.
Msza św. z udziałem neoprezbiterów 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Czcigodny księże rektorze, księże prałacie Marku, drodzy 
bracia neoprezbiterzy, bracia diakoni i klerycy, w mocy Bożego 
Ducha pochylmy się nad ogłoszonym słowem Bożym.

1. Bóg a nie człowiek ustala co jest dobre a co złe

Drodzy bracia zauważmy, że w latach nieparzystych, 
w pierwszych tygodniach okresu zwykłego, w codziennej litur-
gii czytamy List do Hebrajczyków. Po piątej niedzieli zwykłej 
rozpoczęliśmy lekturę Księgi Rodzaju. W poprzednich dwóch 
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dniach, w poniedziałek i we wtorek, mieliśmy chronologicznie 
późniejszy opis stworzenia świata, zwany elohistycznym. Dziś 
w czytaniu pierwszym mamy opis chronologicznie starszy, 
tzw. jahwistyczny, skoncentrowany głównie na stworzeniu 
człowieka. W opisie tym mamy zawarte bardzo ważne praw-
dy. Po pierwsze: człowiek został stworzony przez Boga. Bóg 
najpierw stworzył świat biologiczny, świat istot materialnych: 
nieożywiony i ożywiony, świat roślin i zwierząt. Człowieka zaś 
powołał na końcu bytów stworzonych. Możemy powiedzieć, 
że cały ten świat zbudował dla człowieka, dla nas, abyśmy 
mieli dom, nazwany na początku rajem. Dzisiaj nadal żyjemy 
w Bożym świecie. Nie jest naszym dziełem, ale dziełem Pana 
Boga. My ten świat tylko w niewielkim stopniu możemy zmie-
niać, wedle Bożego polecenia, czynić go sobie poddanym, ale 
musimy respektować prawa natury. W dzisiejszym fragmencie 
Księgi Rodzaju mamy przypomniane, że Pan Bóg stworzył 
człowieka jako istotę cielesno-duchową. Natchniony autor 
oznajmił: „Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi 
i tchnął w jego nozdrza tchnienie ducha, wskutek czego stał się 
człowiek istotą żywą” (Rdz 2,7). Owo tchnienie życia to nic 
innego jak element boski w człowieku. Z dalszej części opisu 
dowiadujemy się, że Bóg postawił człowiekowi zobowiązanie: 
„Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, 
ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy 
z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,16-17). W tym 
Bożym nakazie zawarta jest prawda, że to właśnie Bóg ustalił 
co jest dobre a co złe. Zatem nie człowiek, ale Pan Bóg ustala 
co jest dobre. Jak pokazuje historia, człowiek do dzisiaj nie 
może się z tym pogodzić i ulega rajskiej pokusie, uzurpując 
sobie prawo określania co jest dobre a co złe. To jest właśnie 
dramat człowieka, tak widoczny w naszych czasach. Wypro-
wadzajmy z błędu ludzi, którzy mówią: „Ja wiem, co to jest 
szczęście i co mi szczęście przynosi”. Bóg lepiej wie, co jest 
dla nas szczęśliwe. Zatem mówmy naszym wiernym, żeby nie 
ważyli się poprawiać pana Boga. Każda próba poprawiania 
Pana Boga kończy się naszą porażką.
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2. Serce miejscem rodzenia się dobra i zła

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi nam o czystości 
zewnętrznej i wewnętrznej. Podjęcie tego tematu było podykto-
wane tym, że faryzeusze przesadnie troszczyli się o czystość ze-
wnętrzną. Myli sobie ręce przed jedzeniem, unikali nieczystych 
pokarmów, kontaktów z poganami. Ich zdaniem to wszystko 
czyniło człowieka nieczystym. Dbali więc faryzeusze o czystość 
zewnętrzną, z pewnością o ładny wygląd.

Jezus wskazuje na prawdziwe źródło czystości i nieczysto-
ści. Jest nim ludzkie serce. We wnętrzu człowieka jest źródło 
dobra i zła.

Dla Chrystusa nie ma czystych i nieczystych pokarmów, 
jest tylko czysty i nieczysty człowiek. Zdaniem Pana Jezusa 
nieczystym człowiek nie staje się przez pokarm, ale przez swoją 
myśl. Być czystym według Chrystusa to znaczy iść drogą, którą 
nam wytyczył. Była to droga pokory, prostoty, szczerości. Tylko 
taka droga prowadzi do autentycznej czystości.

3. Nasze zadanie – uczenie siebie i drugich dobrego 
myślenia

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus podaje nam warunki, które 
należy spełnić, aby stawać się prawdziwie czystym. Pierwszym 
z nich jest uporządkowanie swojego myślenia. Winniśmy nasze 
myślenia zmieniać ze światowego, pogańskiego, na myślenie 
ewangeliczne. Ze złego myślenia rodzą się złe pragnienia. Złe 
myśli prowadzą do grzechu. Pan Jezus mówi, że z ludzkiego 
serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzo-
łóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni 
człowieka nieczystym” (Mk 7,23).

W Krakowie, na domu Długosza znajduje się historyczny, 
łaciński napis: „Nil est in homine bona mente melius”. Nie ma 
niczego w człowieku lepszego nad dobrą myśl”.
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Drugim warunkiem stawania się czystym jest ustawiczna 
troska o to, by mieć poczucie słabości i grzeszności. Potrzebna 
jest pokora.

Najważniejszym warunkiem jest otwarcie na Boga i troska 
o to, aby w naszym wnętrzu przebywał Bóg, abyśmy byli 
w każdym czasie mieszkaniem dla Ducha Świętego.

Zakończenie

Prośmy Pana Jezusa, abyśmy w Roku Ducha Świętego 
potrafili to owocnie czynić; abyśmy w mocy Ducha Świętego 
potrafili prowadzić ludzi drogami prawdy, drogami dobrych 
wyborów moralnych i byśmy potrafili kształtować ludzkie serca 
tak, aby były mieszkaniem Ducha Świętego i wypływało z nich 
przede wszystkim dobro, a nie zło.

W Ewangelii Świętej mamy także ważne pouczenie. Czasem 
zwracamy uwagę tylko na wygląd zewnętrzny, chcemy ładnie 
wyglądać i to jest tendencja usprawiedliwiona i do pewnego 
stopnia słuszna. Ale Chrystus zwraca uwagę na coś ważniej-
szego. Ważniejsza jest troska o nasz wygląd wewnętrzny, czyli 
o nasze serce, o nasze wnętrze. Bo z niego, z serca ludzkiego 
wypływa dobro i zło. Pan Jezus powiada tak: „Z wnętrza, z serca 
ludzkiego pochodzą: złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelga, pycha, głupota”. Mamy tu bardzo obfite wy-
liczenie. Gdy o tym mówimy, warto przypomnieć napis, który 
do dzisiaj widnieje na domu Długosza przy ulicy Kanoniczej 25 
w Krakowie, gdzie się teraz znajduje rektorat Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II. Napis brzmi w wersji łacińskiej: 
„Nihil est in homine bona mente melius”. Po polsku: „Nie ma 
nic w człowieku lepszego nad dobrą myśl”. Naszym zadaniem, 
jako kapłanów, jest kształtowanie dobrego myślenia w ludziach, 
zmienianie myślenia światowego, na myślenie ewangeliczne, 
żeby ludzie dobrze myśleli, bo z dobrego myślenia rodzi się 
dobre mówienie i potem dobre działanie. Wiemy, że na dobrym 
myśleniu nie mona poprzestać, ale ono jest początkiem czegoś 
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dobrego. Potem przychodzą jeszcze akty decyzji: można wy-
brać myślenie dobre, za nim iść i je wcielać w życie, i można 
od niego odstąpić. Ważne jest, abyśmy wiedzieli co jest dobre, 
a co jest złe. Dobre myślenie, troska o czyste wnętrze, bo 
z wnętrza się wszystko rodzi: to, co jest dobre i to, co jest złe. 
Dlatego naszym zadaniem, jako kapłanów, jest kształtowanie 
tego, co jest wewnątrz serca, sumienia, bo to są rzeczywistości 
bardzo bliskie: kształtowanie sumienia, kształtowanie myślenia, 
kształtowanie serca.

Kapłaństwo to powołanie i posłanie 
przez Chrystusa
Świdnica, 14 lutego 2019 r.
Msza św. z udziałem alumnów 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Stawiamy dzisiaj przed sobą czcigodny księże rektorze 
otoczony kapłanami, diakonami i klerykami trzy punkty, trzy 
pytania i poszukamy na nie odpowiedzi. Pytanie pierwsze: kto 
może być posłany? Pytanie drugie: gdzie jest posłany? Pytanie 
trzecie: z czym jest posłany?

1. Kto może być posłany?

Posłanym może być ten, kto został wyznaczony przez Pana 
Boga. Jest to posłanie ewangeliczne, posłanie eklezjalne. To sam 
Bóg posyła ludzi, których sam też wybiera. „Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16). „Proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). 
Tak mówił Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii i przypominał, 
że został posłany przez Ojca. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam” (J 20,21).
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W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus wybrał siedemdziesięciu 
dwóch i ich posłał. Wszyscy oni otrzymali od Niego misję po-
słania. W Dziejach Apostolskich słyszeliśmy o posłaniu Pawła 
i Barnaby do pogan. W wieku dziewiątym zostali posłani dwaj 
bracia Cyryl i Metody. Zostali posłani przez Kościół konstan-
tynopolski, a zostało to posłanie potwierdzone przez Kościół 
w Rzymie, przez Kościół papieski. We wszystkich wiekach, 
w dziejach Kościoła możemy odnajdywać ludzi posłanych do 
pełnienia misji.

Wśród posłanych możemy zauważyć ks. rektora, który 
został posłany w dniu przyjęcia święceń prezbiteratu 23 maja 
1992 roku i to posłanie trwa nadal. Aby być posłanym trzeba 
być wybranym przez Boga. Czujemy się więc wybrani, posłani 
i to posłanie trwa. Z tego posłania kiedyś będziemy rozliczeni.

2. Gdzie nas Bóg posyła?

Bóg posyła nas do różnych środowisk, czasem nawet do 
ludzi trudnych, nawet do nieprzyjaciół. W dzisiejszej Ewangelii 
słyszeliśmy te słowa: „Oto Ja posyłam was jak owce między 
wilki” (Mt 10,16). Pan Jezus dodał słowa do tego wskazania, 
żeby prosić o robotników na żniwo.

Jak patrzymy na historię Kościoła, to znajdujemy potwier-
dzenie tych słów. W pierwszych wiekach już św. Szczepan, 
diakon, natrafił na swoich wrogów. Apostołowie też na nich 
natrafiali na swojej drodze. Wszyscy oprócz św. Jana Ewan-
gelisty zostali zamęczeni. Tych zamęczonych przez wrogów 
Chrystusa i Kościoła było na przestrzeni wieków bardzo dużo. 
To byli męczennicy za wiarę.

Męczenników mieliśmy także w naszym narodzie. Byli 
nawet wśród naszych pasterzy. Dzisiaj też jest podobnie. 
Kościół wypełnia swoją misję i jest przez to prześladowany. 
Mamy wiele przykładów tego prześladowania, a prześladowcy 
wcale się z tym nie kryją. Mają do swojej dyspozycji dzisiejsze 
media, hejt, a także w zakresie ich działania jest ośmieszanie 
ludzi Kościoła.
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Jesteśmy posłani do ludzi, ale pamiętajmy, że wśród tych lu-
dzi są nasi nieprzyjaciele, ale to nas jednak nie może zatrzymać 
w działaniu. Pan Jezus powiedział: „Jeżeli Mnie prześladowali, 
to i was będą prześladować” (J 15,20). Pomimo wszystko wiele 
ludzi nas słucha i dlatego nie trzeba być przerażonym, że nas 
atakują.

3. Z czym jesteśmy posłani?

Pan Bóg wybranego człowieka posyła z Ewangelią. Nie 
każe mu głosić swojej prawdy, tego co mu się wydaje. Ma gło-
sić tylko to, co otrzymał od Chrystusa na modlitwie, w czasie 
lektury Pisma Świętego, w czasie słuchania Bożego słowa, co 
zostało wyczytane w książkach teologicznych. Do ludzi idziemy 
z Ewangelią i z prawdą.

W dzisiejszej Ewangelii mamy dwa wskazania, co mamy 
w ręku mieć i przedkładać ludziom, na których natrafimy. Ubo-
gimi środkami mamy głosić mądrą i bogatą Ewangelię. Mamy 
dwa konkretne wskazania. „Gdy do jakiego domu wejdziecie, 
najpierw mówcie: Pokój temu domowi!” (Łk 10,5). Jesteśmy 
zwiastunami pokoju. Pan Jezus zmartwychwstał i stanął przed 
uczniami zamkniętymi w Wieczerniku. Swoje spotkanie z nimi 
rozpoczął od słów: „Pokój wam, nie bójcie się, to Ja jestem”.

Ludzkie serce potrzebuje pokoju, ale ten pokój ma pocho-
dzić od Jezusa na Eucharystii. Jest tam pokój który otrzymu-
jemy, jak o nim mówimy. „Pokój Pański niech zawsze będzie 
z wami”. „Idźcie w pokoju Chrystusa”. „Przekażcie sobie znak 
pokoju”.

To jest rzeczywistość, którą sprawujemy i trzeba to traktować 
tak, jak to jest czynione. Ten pokój, który czerpiemy z ołtarza 
niesiemy do ludzi. Jesteśmy zwiastunami pokoju i to jest bardzo 
ważne. Czasem nas niepokoi i boli jak kapłani sieją zamęt, jak 
potrafią poróżnić, skłócić parafię, zamiast nieść pokój.

Nie lękajmy się, bo nie jesteśmy sami. Na ziemi jest ciągle 
Chrystus, bo przyszedł, aby nam pomagać, aby nas ratować 
z różnych opresji zarówno duchowych jak i materialnych.
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Wczoraj oglądałem w telewizji Trwam wywiad o. Jana Króla 
z premierem, zmarłym już Janem Olszewskim, przeprowadzony 
około roku 2010. Stawiane były trudne pytania do premiera, 
czy należał do organizacji antykościelnej, do masonerii. Spo-
kojnie wyjaśnił, że otarł się o tę formację i wyjaśnił jak to 
było. To co mówił było wiarygodne. Na każde trudne pytanie 
odpowiadał spokojnie. Dzisiaj ludzie są niespokojni, a bierze 
się to z kłamstwa, z grzechu, z nieuczciwości, z krętactwa. Jak 
się nie jest prawym człowiekiem, to ma się zawsze niepokój 
w sercu. Wtedy jest strach, żeby inni nie odkryli prawdy i nie 
ukarali. Prawość jest bardzo potrzebna zwłaszcza nam, kapła-
nom, zwiastunom pokoju. Sami mamy mieć w sobie pokój, 
ten pokój nieść do ludzi, i go przekazywać w słowie, dialogu, 
w stylu bycia, w życzliwości, serdeczności. Tam gdzie jesteśmy 
posłani, mamy zawsze coś dobrego zrobić, komuś pomóc, do-
radzić. Duch Święty wskazuje, obdarza możliwościami i daje 
sposobność do różnych form pomocy. „Przybliżyło się do was 
królestwo Boże” (Łk 10,9). Głosimy przede wszystkim obec-
ność królestwa Bożego za sprawą Jezusa Chrystusa, za sprawą 
Ducha Świętego, którego Jezus ciągle zsyła.

Zakończenie

Módlmy się o to, byśmy mieli świadomość naszego wybra-
nia i posłania. Bóg posyła przez Kościół. Człowiek wybrany 
i posłany nie załatwia swoich spraw, ale pełni misję, którą od 
kogoś otrzymał. My otrzymaliśmy ją od Chrystusa. Mamy mieć 
świadomość, że idziemy tam, gdzie są też nasi nieprzyjaciele, 
ale jest z nami Pan. Mamy się czuć zwiastunami pokoju i przy-
pominać ludziom, że jest królestwo Boże tu, na ziemi, a kiedyś 
będzie w wieczności.
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Skutki grzechu i Boże tabletki
Świdnica, 16 lutego 2019 r.

Msza św. z udziałem członków Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Adamie,
Czcigodni księża, wikariusze biskupi, księża prałaci, kano-

nicy, proboszczowie i wikariusze, wszyscy członkowie Rady 
Kapłańskiej naszej diecezji.

W mocy Bożego Ducha, który jest nam dany, pochylmy 
się nad usłyszanym słowem Bożym i zaaplikujmy do naszego 
codziennego życia.

1. Skutki grzechu pierworodnego i obiecana Boża 
pomoc

Odczytany dziś fragment Księgi Rodzaju, przedstawia 
nam reakcję Pana Boga na popełniony grzech naszych praro-
dziców – Adama i Ewy. Biblia opowiada, że sprawcy grzechu 
sami doświadczyli skutków swego nieposłuszeństwa Bogu. Ze 
strachu skryli się przed Panem Bogiem. Pan Bóg skierował do 
Adama słowa: „Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9). Są to pierwsze słowa 
Pana Boga zapisane w Biblii, skierowane do człowieka. Po tej 
pierwszej tragedii grzechowej, Bóg podjął rozmowę z Adamem, 
z niewiastą i z szatanem. Okazało się, że cała trójka miała 
udział w tym pierwszym grzechu i wszyscy zostali ukarani. 
Wąż został przeklęty wśród wszystkich zwierząt. Niewiasta 
usłyszała najpierw pytanie: „Dlaczego to uczyniłaś?”, a potem: 
„Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, 
w bólu będziesz rodziła dzieci...” (Rdz 3,16a). Do Adama Bóg 
powiedział: „...przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: 
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie... Cierń i oset 
będzie ona rodziła... W pocie więc twego oblicza będziesz mu-
siał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której 
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zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” 
(Rdz 3,17b-19).

Drodzy bracia, te konsekwencje grzechu pierwszych rodzi-
ców odczuwamy do dziś i będą one trwać do końca świata. Po 
ich grzechu życie ludzi na ziemi stało się trudne i powiązane 
z cierpieniem i z różnymi przeciwnościami. Dlatego chorujemy, 
cierpimy duchowo i fizycznie i w końcu umieramy. Jednakże 
Bóg już w raju, gdy ogłaszał karę wobec węża, niewiasty 
i mężczyzny, dał pierwszym rodzicom nadzieję na otrzymanie 
pomocy. Już wtedy został zapowiedziany Mesjasz, Zbawca 
ludzkości. Pan Bóg powiedział do węża: „Wprowadzam nie-
przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje 
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu 
piętę” (Rz 3,15). Ta zapowiedziana w raju niewiasta to Maryja, 
a Jej potomstwo – to Jezus Chrystus i Jego Kościół. Jezus, gdy 
przyszedł na ziemię, podjął walkę z szatanem. Wypędzał szatana 
z opętanych przez niego ludzi, uzdrawiał chorych z przeróżnych 
chorób, karmił głodnych, a na końcu oddał swoje życie na od-
puszczenie naszych grzechów i zmartwychwstając zapowiedział 
nasze przyszłe zmartwychwstanie i wieczne szczęście.

2. Chrystus daje nam pokarm, abyśmy nie ustali 
w drodze

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Chrystusa, który roz-
mnaża chleb, by nakarmić zgłodniałych ludzi, którzy byli 
przy Nim od trzech dni. Wiemy, że człowiek ma dwie główne 
dolegliwości cielesne: odczucie głodu i doświadczenie bólu 
fizycznego. Dlatego też ci, którzy chcą dokuczyć drugim, 
głodzą ich i zadają cierpienia fizyczne. Niedawno, 10 lutego, 
wspominaliśmy pierwszą masową deportację polskiej ludności 
z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego sprzed 
79 lat. Tam, na Golgocie Wschodu, w krainie syberyjskich 
mrozów, nasi rodacy doświadczali głodu, zimna i przeróżnej 
biedy. Dzisiaj też słyszymy o ludziach, zwłaszcza o dzieciach, 
które umierają z głodu, słyszymy o toczących się wojnach re-



173

gionalnych, w których giną ludzie, słyszymy o zabijaniu dzieci 
poczętych. Jako osoby duchowne, posługujące w Polsce, Bogu 
dzięki, nie doświadczamy głodu, ale ciągle doświadczamy róż-
nych cierpień moralnych a także fizycznych, napastliwości ze 
strony lewaków i przyjaciół diabła. Chrystus pomyślał o nas. 
Nie zostawił nas samych sobie. Jego rozmnożenie chleba na 
pustyni, było zapowiedzią ustanowienia Eucharystii, zapo-
wiedzią dania nam chleba eucharystycznego, który wzmacnia 
nasze siły, abyśmy przetrzymali każde cierpienie, abyśmy 
mogli unieść wszystkie nakładane nam krzyże. Na pustyni 
rzesza ludzi nie pozostała na zawsze. Ludzie potem powrócili 
do swoich domostw. Pustynia, na której byli ludzie z Jezusem, 
przypomina nam ziemię, na której dzisiaj jesteśmy. Wiemy, że 
nie możemy na niej pozostać na zawsze. Wszyscy wcześniej 
czy później musimy stąd odejść. Z pustyni ziemskiej Bóg nas 
zabiera do domu stałego zameldowania, do wieczności. Na 
czas pobytu na pustyni ziemskiej, Chrystus dał nam pokarm, 
abyśmy mogli godnie przetrwać czas ziemskiego życia. Dlatego 
tak ważne jest godne sprawowanie codziennej Eucharystii, aby 
nie zabrakło nam światła Bożej prawdy, płynącego z Bożego 
słowa i mocy tkwiącej w Pokarmie eucharystycznym. Jezus 
powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa 
we Mnie, a Ja w nim... Kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki” (J 6,56.58b).

Drodzy bracia, nie ma lepszej recepty na przetrzymanie 
każdego kryzysu, każdej naszej fizycznej czy moralnej biedy, 
jak karmienie się Chrystusem eucharystycznym. Jezus powie-
dział: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Apostoł 
Narodów zaś dodał: „Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia” (Flp 4,13).

3. Najnowszy wzór uczciwości i prawości

Dzisiaj w Polsce żegnamy do wieczności śp. pana premiera 
Jana Olszewskiego, który kierował rządem niecałe pół roku. 
Ten czas wystarczył, aby pokazać kim się jest, jakimi warto-
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ściami się żyje. To co o nim słyszymy z ust wielu ludzi, to co 
widzimy przy jego pogrzebie przekonuje nas, że warto być 
dobrym, uczciwym, prawym, przejrzystym człowiekiem. Niech 
to będzie zachęta dla nas, abyśmy cenili prawość, rzetelność, 
uczciwość, służbę dla bliźnich. Tego oczekuje od nas Chrystus, 
a także nasi wierni, którym służymy, którzy się za nas modlą, 
często nas bronią i utrzymują.

Zakończenie

Drodzy bracia, dziękujmy Panu za powołanie, za stworzenie 
nam tak ogromnej przestrzeni do głoszenia prawdy i do posłu-
gi miłości bliźnim. Nabierajmy z Eucharystii mocy, abyśmy 
byli naprawdę dobrymi pasterzami, dobrymi synami Kościoła 
i ojczyzny.

Błogosławiony, kto zaufał Panu
Świdnica, 17 lutego 2019 r.
Msza św. dla sióstr zakonnych 

Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

Wstęp

Drogie siostry, dzisiejsze słowo Boże ukazuje nam dwie 
kategorie ludzi: tych, którzy pokładają nadzieję w człowieku 
oraz tych, którzy pokładają ufność w Bogu.

1. Ludzie pokładający nadzieję w człowieku

O tych pierwszych mówi dziś prorok Jeremiasz: „Przeklę-
ty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce” (Jr 17,5). 
Biednym i nieszczęśliwym jest człowiek, który odwraca się 



175

od Boga i wszystko buduje na sobie samym. Prorok porównuje 
takiego człowieka do krzaka na stepie, który z braku wody nie 
może zbyt długo ostać się przy życiu. Chrystus w dzisiejszej 
Ewangelii kieruje do tego typu ludzi słowo „biada”: „Biada 
wam, bogaczom...; biada wam, którzy teraz jesteście syci...;. 
biada, którzy teraz się śmiejecie...; biada wam, gdy wszyscy 
ludzie chwalić was będą” (Łk 6,24-26). Innym razem Chrystus 
mówił, że ludzie tego pokroju budują swój dom na piasku, który 
w czasie nawałnic ulega zniszczeniu. Dzisiejszy psalm respon-
soryjny nazywa takich ludzi po prostu grzesznikami, „którzy 
są jak plewa, którą wiatr rozmiata” (Ps 1,4).

2. Ludzie pokładający nadzieję w Bogu

Druga kategoria ludzi, to biedni w oczach świata a bogaci 
przed Bogiem. Jeremiasz nazywa takich błogosławionymi, 
czyli szczęśliwymi: „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność 
w Panu, i Pan jest jego nadzieją” (Jr 17,7). Prorok porównuje 
takiego człowieka „do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe 
korzenie puszcza ku strumieniowi” (Jr 17,8). Nawet w czasie 
upału takie drzewo nie uschnie, przeciwnie, pozostanie zielo-
ne i wyda owoce, bo będzie czerpać życiodajne soki z ziemi 
przesiąkniętej wodą. Człowiek pokładający ufność w Bogu 
– jak zauważa także autor śpiewanego dziś psalmu – jest bło-
gosławiony, czyli szczęśliwy, gdyż właśnie Bóg jest dla niego 
niewyczerpanym źródłem pociechy i nadziei: „Błogosławiony, 
kto zaufał Panu... Błogosławiony człowiek, który nie idzie 
za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie 
zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał 
sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą” (Ps 1,1-2). Gwarancja 
szczęścia człowieka tkwi więc w kontemplacji i zachowywaniu 
prawa Bożego. Im człowiek zapuszcza głębiej korzenie w Boga, 
tym jego życie przynosi obfitsze owoce.

Chrystus wyraził tę samą myśl, gdy mówił, że człowiek 
tak czyniący, jest kimś, kto buduje dom swój na skale. Życie 
człowieka zakotwiczonego w Bogu jest odporne na wichry 
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i burze. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nazywa takich ludzi 
błogosławionymi: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy...; 
błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie...; błogosławieni wy, 
którzy teraz płaczecie...; błogosławieni będziecie, gdy ludzie 
was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą 
was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wa-
sze imię jako niecne...”(Łk 6,20-22). Bóg zatem widzi inaczej 
człowieka, niż widzą go wielcy tego świata.

3. Od nadziei pokładanej w człowieku, do nadziei 
pokładanej w Bogu

W naszym życiu winniśmy zawsze przechodzić od postawy 
pokładania nadziei w człowieku, do postawy pokładania nadziei 
w Bogu. Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Niekiedy trudno nam 
zrozumieć logikę działania Pana Boga. Bywa jednak tak, że po 
upływie jakiegoś czasu, dochodzimy do wniosku, że Pan Bóg 
miał rację, że tak a nie inaczej pokierował naszym życiem. Bóg 
jest zawsze najlepszym i najpewniejszym gwarantem naszej 
nadziei.

Zakończenie

Drogie siostry, módlmy się, abyśmy naszą nadzieję zawsze 
pokładali w Bogu. Ludzie zawodzą, niekiedy nawet ci najlepsi, 
najpewniejsi. Bóg natomiast nigdy nie zawodzi. Dlatego też 
często powtarzajmy za św. Faustyną: „Jezu, ufam Tobie!”.
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Kłopoty Pana Boga z człowiekiem – 
Jezus ostrzega i upomina

Świdnica, 19 lutego 2019 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy bracia 
i siostry w powołaniu chrześcijańskim; drodzy czciciele Matki 
Bożej Świdnickiej. Już drugi tydzień podczas liturgii słowa 
przypominamy sobie prehistorię biblijną i słuchamy pouczeń 
Jezusa znajdujących się w Ewangelii św. Marka. Zwróćmy 
uwagę na trzy prawdy kryjące się w dzisiejszym słowie Bożym.

1. Biblijny potop – Bóg zsyła karę na nieposłusznych 
ludzi

Autor Księgi Rodzaju w dzisiejszym fragmencie mówi, że 
Pan Bóg widząc, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi 
i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi 
na ziemi, i zasmucił się. Słowa te mogą nas niepokoić, przecież 
Bóg przewidział, że człowiek będzie sprzeciwiał się Jego woli 
i mimo to, człowieka stworzył i jak wiemy z dziejów zbawie-
nia, nigdy się od człowieka nie odwrócił. Od nas też się nigdy 
nie odwraca, mimo że Go naszą obojętnością zasmucamy. Po-
stawmy sobie dzisiaj takie trudne i może dosyć dziwne pytanie 
– Czy Pan Bóg nie mówi z naszego powodu podobnych słów, 
czy nie żałuje, że każdą, każdego z nas stworzył? Odpowiedź 
na to pytanie zostawmy Bogu, ale niech dzisiejsze słowa autora 
Księgi Rodzaju nas uczulą na to, abyśmy Pana Boga naszym 
życiem nigdy nie zasmucali.

Powracamy także do tekstu dzisiejszej Ewangelii. Są w niej 
dwa elementy: przestrogi Jezusa i pouczenia. Najpierw roz-
ważmy przestrogi.
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2. Jezus ostrzega przed kwasem faryzeuszy i kwasem 
Heroda

Pan Jezus nas przestrzega: „Uważajcie, strzeżcie się kwasu 
faryzeuszów i kwasu Heroda” (Mk 8,15). Kwas faryzeuszów 
i kwas Heroda, to nic innego jak tylko obłuda, podstęp, prze-
wrotność, hipokryzja, nieszczerość. Tego kwasu jest także 
dużo dzisiaj. Jest ten kwas w nas, a jeszcze więcej wokoło nas. 
Możemy ten kwas usunąć z nas, jeśli zestawiamy się z Panem 
Jezusem, jeżeli pytamy czy nasze myśli, słowa i czyny choć 
trochę są podobne do myśli, słów i czynów Chrystusa? Zatem 
zacznijmy likwidować kwas faryzeuszów i Heroda, poczy-
nając od siebie. Wtedy będzie nam łatwiej innym pomagać 
w  usuwaniu  kwasu czyli obłudy u innych ludzi, u naszych 
bliźnich.

Oprócz ostrzeżenia, Pan Jezus daje także swoim uczniom, 
dzisiaj także nam, jako również Jego uczniom – pouczenie.

3. Nie zapominajmy o dziełach Boga zdziałanych 
w naszym życiu

To dzisiejsze pouczenie Chrystusa streszcza się w tym, 
abyśmy przesadnie nie troszczyli się o to, co materialne i nie 
myśleli czysto po ludzku, i nie zapominali o Bożej opatrzności. 
Pan Jezus zauważył, że uczniowie myśleli tylko o chlebie, lękali 
się, żeby go nie brakło, żeby nie byli głodni. Świadczą o tym 
Jego słowa: „Nie pamiętacie, ile zebraliście pełnych koszów 
ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?... 
A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile 
zebraliście koszów pełnych ułomków?” (Mk 8,18-20). Chrystus 
stawiając takie pytania, chce powiedzieć, żeby się nie lękali, 
ale żeby Jemu zaufali, bo On wszystko może. Chciał niejako 
powiedzieć – Ważne jest dla was, że Ja jestem z wami. Kto 
Mnie ma ze sobą i ufa mi bezgranicznie, może być spokojny 
o swoje doczesne i wieczne życie.
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Zakończenie

We Mszy św., w której uczestniczymy, Chrystus daje nam 
Siebie, a więc daje nam najlepsze lekarstwo na wszystkie 
choroby świata. Prośmy dziś naszą Panią Świdnicką, aby nam 
wypraszała łaskę takiej wiary i takiego zaufania do Chrystusa.

Misja i nauka Jezusa Chrystusa
Świdnica, 21 lutego 2019 r.

Msza św. z udziałem wspólnoty seminaryjnej 
Kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym

1. Chrystus na progu nowego czasu

Księga Rodzaju kieruje nasze spojrzenie ku przeszłości 
najdalszej, ku początkowi świata i człowieka. Dzisiaj mamy 
fragment przedstawiający sytuację związaną z potopem, który 
był karą zesłaną przez Boga na ludzi, by się opamiętali w swoim 
postępowaniu. Jest to jakby początek dla świata, choć ten świat 
od początku zmienił się. W historię świata wpisał się grzech 
pierwszych rodziców, zbrodnia Kaina, różne występki ludzi, 
w wyniku których Pan Bóg chciał ich upomnieć, by zawrócili ze 
złej drogi. Zesłał więc na nich potop. „Bądźcie płodni i mnóżcie 
się, abyście zaludnili ziemię” (Rdz 9,1). Podobnie Pan Bóg mó-
wił do pierwszych rodziców, gdy ich stworzył jeszcze w raju. Tu 
jest jakby początek. Ten świat, kiedy żył Noe był inny, bo był 
zraniony ludzką pychą i ludzkim nieposłuszeństwem. Było jesz-
cze wiele następnych początków. Jak Abraham został powołany, 
to był nowy początek dla narodu wybranego. Z nim było zawarte 
przymierze jak z Noem, potem, gdy wybudowano świątynię. 
Najważniejszym jednak początkiem w dziejach świata jest czas 
pojawienia się na ziemi Jezusa Chrystusa, gdy Syn Boży stał się 
człowiekiem, gdy dokonał dzieła odkupienia. To jest początek 
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nowego świata, świata odkupionego. My w tym odkupionym 
świecie dzisiaj żyjemy, jesteśmy prowadzeni przez Chrystusa. 
Idziemy za nim i Jego misję przedłużamy, szczególnie my jako 
ludzie przez Niego powołani.

2. Zadanie nawrócenia sposobu myślenia

Słuchamy dzisiaj słów znanej Ewangelii, która ma wielkie 
przesłanie. Nie zawsze potrafimy z niej wydobyć wszystkie 
ważne wątki, ale dzisiaj trzeba powtórzyć pewne refleksje, które 
wiążą się z tym wydarzeniem, a które rozegrały się w okoli-
cach Cezarei Filipowej. Dwa pytania Pana Jezusa. Pierwsze 
– Za kogo Mnie ludzie uważają? I drugie – Za kogo wy Mnie 
uważacie? Dlaczego o to Jezus pytał, przecież dobrze o tym 
wiedział. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus wszystko 
wiedział, co kryje się w ludzkich sercach. Wiedział wszystko, 
a pytał. Te pytania były potrzebne słuchaczom tym, którym były 
stawiane. Jezus chciał zaznaczyć, że każdy będzie musiał zająć 
stanowisko wobec Niego, wobec Jego osoby, nauki, wobec Jego 
dzieła, które na ziemi dokonał. Pytał też po to, żeby ewentu-
alnie korygować odpowiedzi na pytania, które stawiał. Mamy 
tu przykład, że Pan Jezus przyjął odpowiedź Piotra, nawet 
pochwalił go za to wyznanie: „Odpowiedział Szymon Piotr: Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Potem, gdy Jezus 
wskazywał, co tego Mesjasza czeka, to Piotr nie był zgodny, 
nie mógł tej wizji Mesjasza zaakceptować, dlatego była mocna 
korekta, w której znalazło się nawet słowo „szatan”. „Lecz On 
odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś 
Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki” 
(Mt 16,23). Piotrowi nie mieściło się w głowie, że Jezus który 
ich powołał, tak pięknie przemawiał, czynił cuda, dla którego 
nie było rzeczy niemożliwych, że On da się ukrzyżować. Piotr 
nie mógł tego pojąć ludzkim rozumem, dlatego Pan Jezus tak 
ostro zareagował. Chciał, by Piotr i pozostali wybrani przyjęli 
tę wizję Mesjasza, którą On reprezentował. Nie takiego, na 
jakiego czekał naród żydowski, bo oni czekali na Mesjasza 
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politycznego. Oczekiwali, że On przyniesie wolność polityczną, 
wyzwoli Palestynę od jarzma rzymskiego i swoim wybranym, 
zaufanym powierzy wysokie stanowiska, tak jak to dzisiaj jest 
powszechne w polityce. Stworzy również armię, spowoduje, 
że naród żydowski będzie najważniejszy.

Jezus przyszedł na świat z inną misją. Pokusa, której uległ 
Piotr i wielu innych ludzi pojawiała się także w dziejach Ko-
ścioła. Jest widoczna także w kręgach osób powołanych. Wielu 
księży i sióstr zakonnych myśli zupełnie po świecku, po ludzku, 
a nie po Bożemu. Jezus mówi: „Bo myślisz nie na sposób Boży, 
lecz na ludzki” (Mt 16,23). To jest nasze zadanie, byśmy jako 
posłani przez Pana Jezusa, to ludzkie myślenie zmieniali na 
myślenie Boże. Sami mamy się ciągle reflektować, czy myśli-
my po Bożemu, czy Pan Jezus tak samo by to ocenił, jak my 
oceniamy. To są pytania, które należy sobie stawiać, by być na 
dobrej drodze, na której chce nas widzieć Pan Bóg. Na tę drogę 
myślenia ewangelicznego mamy wprowadzać ludzi.

3. Zaufanie Bogu receptą w obliczu słabości Kościoła

Mamy dzisiaj trudny czas widząc co się dzieje w świecie, ale 
to jest tylko złudzenie, bo każda epoka w dziejach była podobna 
do dzisiejszej. Pewne sprawy powtarzają się. Słyszeliśmy, że 
w nocy zniszczyli pomnik ks. Jankowskiego w Gdańsku, że 
ograbili kardynała z jego godności kardynalskiej i wydalili 
z szeregów duchowieństwa. Posłanka pomijając Episkopat 
Polski bezpośrednio wręczyła papieżowi skargę na zjawisko 
pedofilii w Polsce, ukrywanej według jej zdania przez biskupów. 
Pokazany był nawet film z tego wydarzenia jak papież spotkał 
się z tą posłanką i z tym człowiekiem, który przedstawiał się 
jako pokrzywdzony, jako ofiara pedofilii; papież ucałował go 
w rękę. To są przedziwne gesty i ludzie różnie myślą co to się 
dzieje w tym świecie.

Film „Kler” był zapowiadany jako tzw. „gwóźdź do trum-
ny” dla Kościoła, dla duchownych. Patrząc na to wszystko, 
trzeba zachować spokój. Pierwsze takie doświadczenie było 
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pod krzyżem jak popatrzymy na Jezusa. Był sławny, mocny, 
wszystkiemu zaradzał i dał się zawiesić na krzyżu. W oczach 
świata przegrał. To był taki pierwszy „dołek” i one się powta-
rzają od czasów Golgoty. Nie o wszystkich tych „ciemnych 
dolinach” wiemy. Dziś też są i nas niepokoją, ale pamiętajmy, 
że w Ciele Mistycznym Chrystusa jakim jest Kościół, tylko jest 
jeden Ten, kto nie jest zraniony. To jest Jezus Chrystus, a my 
wszyscy jesteśmy poranieni.

Jeden z uczestników liturgii opisywał swoje doświadczenie 
jak przeżywa Eucharystię i wyznaje, że patrząc na tych ludzi, 
którzy do Kościoła przyszli, uświadomił sobie, że wśród nich 
byli rozwodnicy, alkoholicy, plotkarze. Pomyślał wtedy, że tu 
jest z nami Chrystus. Wszyscy jesteśmy poranieni moralnie. 
My, kapłani sprawujący Eucharystię, też mamy świadomość 
tego poranienia. Gdyby ten projekt – Kościół, który Pan Bóg 
światu dał wraz z osobą Jezusa Chrystusa od Boga nie pocho-
dził, nie był projektem Bożym, to by upadł i to bardzo szybko, 
dlatego nikt tego projektu nie zniszczy. Szatan będzie jednak 
dalej działał.

W sobotę był czytany fragment Księgi Rodzaju o tym, jak 
Pan Bóg wymierzał karę za grzech pierwszy Adamowi i Ewie. 
Każde z nich otrzymało upomnienie od Pana Boga. Szatan rów-
nież. Było tam powiedziane: „Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). 
Głowę szatana zmiażdży potomstwo Maryi, czyli Chrystus. My 
także jesteśmy potomstwem Maryi, po Chrystusie przybranymi 
córkami i synami. Jest tam też powiedziane: „Ono zmiażdży ci 
głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Diabeł zmiażdży 
tylko piętę, nie głowę, nie to co jest najważniejsze. Potrafi 
jednak człowieka niszczyć.

We wspólnocie Kościoła jedni dzięki mocy Bożej budują 
dobro w świecie, pomnażają miłość, wzmacniają wiarę, a inni 
rujnują Kościół swoimi grzechami, swoim nieposłuszeństwem 
Panu Bogu. Tak to było, jest i będzie. Pamiętajmy jednak, kto 
w Kościele jest najważniejszy, kto nas powołał, kto od nas żąda 
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krzyża i cierpienia. Piotr nie mógł się na to zgodzić. To samo 
upomnienie Pan Jezus do nas kieruje, byśmy na to co jest, nie 
patrzyli po ludzku, ale po Bożemu, byśmy dali się przekonać 
Chrystusowi, Jego wizji świata, człowieka, zbawienia.

Módlmy się o to, byśmy podjęli tę misję zmieniania myśle-
nia ludzkiego na myślenie Boże i byśmy też wyrażali zgodę na 
obecność krzyża w naszym życiu, w naszej misji. Niech Pan 
Jezus da nam zrozumienie, ale da nam też siłę do wykonania 
tego, byśmy taką postawę mieli.

Powołanie w służbie Bogu i ludziom
Dziećmorowice, 23 lutego 2019 r.

Msza św. z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich  
księdza Jarosława Zabłockiego 

Kościół pw. Jana Apostoła 

Wstęp

W homilii mszalnej podejmiemy trzy punkty. Najpierw 
przypomnę sylwetkę księdza proboszcza, którego znacie, ale 
żebyśmy mogli pięknie podziękować Panu Bogu, to warto 
sobie przypomnieć, jaką drogę ksiądz proboszcz przebył 
w kapłaństwie. W drugiej części przypomnimy sobie króciutko 
misję każdego kapłana. I wreszcie, w trzeciej części, powiemy 
o naszej współpracy z kapłanami.

1. Kapłańska posługa perłowego jubilata

Zaczynamy od prezentacji waszego proboszcza. Urodził się 
20 grudnia w 1963 roku w Strzelinie, jako drugi syn w rodzinie. 
Trzy lata wcześniej urodził się jego brat Janusz, który także jest 
kapłanem, posługującym w Niemczech, a święconym w 1985 r. 
Rodzice naszych kapłanów – księdza Janusza i obecnego wśród 
nas księdza Jarka, to śp. Leon i śp. Adelajda. Mamusia zmarła 
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w roku 2011, a tatuś zmarł w roku ubiegłym 2018. Mamusia 
była wiele lat nauczycielką, była wychowawczynią dzieci i mło-
dzieży, a tato był pracownikiem budowlanym. Szkoła podsta-
wowa była w Wiązowie, tam, gdzie stał rodzinny dom przy ul. 
Daszyńskiego, a potem do szkoły średniej ksiądz Jarek – wtedy 
jako młodzieniec – uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzelinie. W 1982 roku zdał maturę i bezpośrednio zgłosił 
się do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu. Akurat tak się złożyło, że razem przyszliśmy 
do seminarium. W 1982 roku przyszedłem na prefekta, a on 
przyszedł na pierwszy rok. Przyjmował go ksiądz Drozd, taki 
znany prefekt, następca księdza prałata Pietraszki, który był 
naszym najbardziej znanym wychowawcą. Pamiętają go jeszcze 
obecni tu dostojni prałaci – ksiądz Józef, ksiądz Jan.

W seminarium studia trwały sześć lat. Rok 1982 to był taki 
szczególny czas. Jeszcze trwał stan wojenny. Rok później do Oj-
czyzny z drugą pielgrzymką przybył papież, nawiedził Wrocław 
i był na Partynicach, gdzie była koronacja figurki Matki Bożej 
Przyczyny Naszej Radości z Góry Iglicznej, która do dzisiaj 
znajduje się na terenie naszej diecezji w Kotlinie Kłodzkiej. Pa-
miętajmy, że to jest figurka ukoronowana przez samego papieża 
21 czerwca 1983 roku we Wrocławiu, podczas drugiej wizyty 
Ojca Świętego w ojczyźnie. Potem w grudniu pożegnaliśmy 
do wieczności biskupa Wincentego Urbana. Pan Bóg go zabrał 
jeszcze w takim niepodeszłym wieku. To rok 1983. Następny 
rok,  to  był  rok  śmierci  księdza  Jerzego Popiełuszki,  dzisiaj 
błogosławionego – 19 października 1984 roku. Potem był rok 
1985. To był rok, kiedy w seminarium była wielka radość, bo 
już wspomnianego ojca duchownego, księdza Józefa Pazdura, 
Ojciec Święty wybrał na biskupa pomocniczego i 12 stycznia 
1985 roku w Katedrze Wrocławskiej była sakra biskupia. Wiel-
ka radość! Cieszyliśmy się, bo ksiądz biskup Józef Pazdur był 
bardzo lubiany przez kleryków, przez ludzi. Potem ta radość 
jeszcze się pomnożyła, bo w maju ksiądz arcybiskup Gulbi-
nowicz otrzymał kapelusz kardynalski – papież Jan Paweł II 
ozdobił go purpurą kardynalską. To był maj 1985 roku. I potem 
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już przyszedł czas, kiedy oni dochodzili do święceń kapłań-
skich. W roku 1987 była trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do 
ojczyzny i byliśmy jako seminarzyści na spotkaniu z papieżem 
w Łodzi. Tam była I Komunia Święta. Wtedy papież był także na 
KUL-u w Lublinie. A oni wtedy otrzymali diakonat i to właśnie 
ksiądz biskup Józef Pazdur, 24 czerwca 1987 roku, udzielił im 
święceń diakonatu. W 1988 roku koledzy księdza jubilata byli 
wyświęceni już na księży, a ksiądz Jarek, wtedy diakon Jarek, 
wraz z dwoma kolegami – jak to już było przypomniane – mieli 
święcenia 23 lutego 1989 roku.

Moi drodzy, teraz popatrzymy, jak przebiegała droga posługi 
kapłańskiej. Ksiądz Jarek posługiwał na kilku parafiach jako 
wikariusz. Najpierw w parafii Świętego Ducha we Wrocławiu. 
Tam był taki „ostry” ksiądz – prałat Stefan Wójcik. Ks. jubilat 
był  najpierw na praktyce u niego,  a  potem  tak  się  spodobał 
prałatowi, że ten napisał list do księdza kardynała, żeby tego 
diakona, jak go wyświęcą na księdza, dać mu na wikariusza. 
I ksiądz prałat Wójcik otrzymał tego neoprezbitera – księdza 
Jarosława – który był tam niecałe dwa lata. Następnie w roku 
1990 przeszedł do Zgorzelca i tam był trzy lata u księdza Jana 
Mycka, który jest z nami. On też był proboszczem młodego 
wikariusza  i  uczył  go,  jak  należy pełnić  posługę  kapłańską. 
W tym czasie, kiedy był wikariuszem w Zgorzelcu, diecezja 
wrocławska została podzielona i wyłoniła się diecezja legnicka. 
Podział spotkał księdza Jarosława na wikariacie w  Zgorzelcu, 
ale ponieważ był związany z Wiązowem, ze Strzelinem i z Wro-
cławiem, dlatego poprosił księdza kardynała, żeby go zatrzymać 
w diecezji wrocławskiej. Ksiądz kardynał i ksiądz biskup Ry-
bak zgodnie tę inkardynację przeprowadzili i ksiądz Jarosław 
został kapłanem w archidiecezji wrocławskiej. Ze Zgorzelca 
w 1993 roku został przeniesiony do Wrocławia na Pilczyce. 
Tu  jest  ksiądz  Józef Mielczarek. To  był  jego  trzeci  z  kolei 
proboszcz. To była parafia Macierzyństwa Najświętszej Maryi 
Panny we Wrocławiu. Wiecie o tym, że ksiądz Józef wybudował 
tam wspaniały, wielki kościół i w tamtym roku miałem zaszczyt 
odprawiać tam odpust na Nowy Rok. Ksiądz Józef został tam 
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w parafii jako proboszcz – senior. To były trzy parafie: Święty 
Duch we Wrocławiu, święty Bonifacy w Zgorzelcu i Macierzyń-
stwo Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu na Pilczycach.

Potem był epizod posługi księdza Jarosława w Niemczech. 
Zaczął od diecezji w Regensburgu. Tam skierował się za bratem 
Januszem i był u niego jakiś czas. Potem otarł się o diecezję 
w Bamberg i „wylądował” na dłużej w diecezji drezdeńskiej 
– Dresden-Meissen, parafia Crostwitz. Tam był prawie trzy 
lata wśród Serbołużyczan. To są Słowianie, którzy mówią po-
dobnym językiem jak my. I tam ksiądz Jarosław posługiwał, 
ale wrócił na ojczyzny łono do archidiecezji wrocławskiej, do 
parafii Matki Bożej Bolesnej we Wrocławiu.

Potem wikariaty już się zakończyły i otrzymał samodzielną 
parafię. Pierwsza to była parafia Wójtowice. Taka niewielka 
parafia w górach, w dekanacie Bystrzyca Kłodzka. Tam był 
trzy lata w parafii św. Marii Magdaleny. I jak powstała diecezja 
świdnicka, to już do mnie się zgłosił i mówi tak: „Księże bisku-
pie, zabrać mnie z tych Wójtowicz, bo tam tylko widać niebo 
i ziemię, i można iść tylko do przodu i do tyłu, bo wszędzie 
góry dookoła”. I wyciągnęliśmy go z tych Wójtowic, i otrzy-
mał parafię z mniejszymi górkami w Walimiu. Tam też jest 
bardzo trudna posługa, bo jest tam sześć kościołów do obsługi 
i tylko dwóch księży. To jest duży wysiłek zwłaszcza zimą, jak 
spadną śniegi, a wiemy, że dawniej zimy były sroższe, bardziej 
śnieżne i mroźne. W Walimiu przebywał w latach 2005-2007. 
I w 2007 roku „wylądował” tutaj, w Dziećmorowicach, jak 
ksiądz prałat Wiesław Kuśnierz osiągnął wiek emerytalny.

Tak wyglądała droga życiowa, którą ksiądz Jarosław przebył 
do tej pory, ale droga nie jest zakończona, droga trwa. Dzisiaj 
zatrzymujemy się tylko na przystanku, który ma na imię – trzy-
dzieści lat bycia kapłanem w Kościele Chrystusowym.

2. Kapłańska tożsamość

Przechodzimy teraz do punktu drugiego, mianowicie – Kim 
jest kapłan i do czego zostaje przez Pana Jezusa powołany? 
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Moi drodzy, w dzisiejszej kolekcie było takie wskazanie na 
posługę kapłana, „abyśmy byli mężnymi i pokornymi gło-
sicielami Ewangelii, i wiernymi szafarzami sakramentów”. 
W tej modlitwie jest mowa o dwóch sektorach posługi każdego 
księdza. Każdy kapłan to ktoś, kto jest powołany do głoszenia 
Ewangelii, a więc kapłan głosi nie swoją mądrość, nie swoją 
naukę, tylko naukę Pana Jezusa.

I nawiązujemy do dzisiejszej Ewangelii. Gdy Ojciec Niebie-
ski przedstawiał swojego Syna na górze Tabor, to powiedział 
takie słowa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” 
(Mk 9,7b). To Stwórca nieba i ziemi przysłał nam swojego 
Syna, żebyśmy przyjęli Jego Ewangelię, żebyśmy byli posłuszni 
Jego Ewangelii.

Moi drodzy, zadaniem każdego księdza jest przypominanie 
tej Ewangelii Pana Jezusa i zachęcanie ludzi, żeby tę Ewangelię 
przyjęli, czyli żyli nauką Pana Jezusa. To głoszenie Ewangelii 
– jak to było w modlitwie przypomniane – ma być odważne 
i pokorne. Pokorne, bo głosimy Ewangelię jako ludzie dotknięci 
różnymi słabościami. Czasem nam się wydaje, że nie mamy pra-
wa głosić Ewangelii, bo sami jesteśmy grzesznikami i czasem 
kapłan tak się zastanawia: „Czy ja mam prawo jeszcze wzywać 
ludzi do takiego życia, którego sam nie potrafię praktykować”. 
Wtedy na modlitwie ksiądz może usłyszeć: „To nie ty zbawiasz 
świat. Ja jestem Zbawicielem. Zostaw to Mnie. Ja zbawiam 
ludzi, a ciebie potrzebuję tylko do pomocy. Dlatego głoś to, co 
usłyszałeś ode Mnie, bądź siewcą mojej Ewangelii. Bądź po-
korny, bo jesteś grzesznikiem, ale bądź też odważny, bo za tobą 
Ja stoję i powiedziałem: „Bramy piekielne go nie przemogą” 
(Mt 16,18b). Będą opluwać moje dzieło, będą się naśmiewać, 
naigrawać, ale nikt tego dzieła nie zniszczy – „Bramy piekielne 
go nie przemogą”.

Moi drodzy, mamy taką świadomość jako kapłani i tym 
wszystkim, którzy ciągle dzwonią na pogrzeb Kościołowi, mó-
wimy: „Opamiętajcie się! Nie wygracie walki z Panem Bogiem. 
Zwycięstwo należy do tego, który umarł i zmartwychwstał”. 
To jest misja każdego kapłana, byśmy to powtarzali, żebyśmy 
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przypominali i upominali tych, którzy chcą Pana Boga popra-
wiać, żeby tego nie czynili, żeby się nawrócili. To jest wielkie 
powołanie każdego księdza, żeby głosić Ewangelię i w czasie 
homilii, i w czasie katechezy, i przy różnych innych spotkaniach, 
np. w czasie przygotowań do sakramentów świętych.

I druga bardzo ważna funkcja kapłana, to jest sprawowanie 
świętej liturgii, byśmy byli „wiernymi szafarzami sakramen-
tów”. Wśród siedmiu sakramentów jeden jest najważniejszy 
i jeden najświętszy. Najważniejszy to chrzest, bo to jest brama 
wejściowa do wspólnoty żywego Kościoła i Eucharystia – Sa-
krament Najświętszy – który sprawujemy codziennie i w tej 
chwili też jest to najświętsza czynność, jaką spełniamy na ziemi. 
Tutaj kapłana nikt nie zastąpi. W głoszeniu Ewangelii ktoś nam 
może pomóc. Pomagają katecheci, pomagają świeccy, a tutaj 
przy ołtarzu kapłan jest niezastąpiony. Bóg się rodzi na ołta-
rzu, Jezus Chrystus przychodzi i staje się naszym pokarmem, 
Komunią Świętą. Z tego źródła nabieramy mocy my, kapłani 
jako szafarze Eucharystii i wy też jako uczestnicy tego święte-
go misterium. Dlatego wzmacniany wiarę, dlatego nabieramy 
mocy, by unieść wszystkie krzyże, które przychodzą. Ceńmy 
sobie, że są kapłani, którzy to czynią i sprawują liturgię, bo są 
takie tereny, np. na Wschodzie, tam, gdzie zostali Polacy, że 
nie zawsze jest kapłan. Czasami ludzie jadą setki kilometrów, 
a niekiedy – o takich praktykach też słyszałem – przychodzą 
na cmentarz, na grób kapłana, i jeśli nie ma kapłana żyjącego, 
to spowiadają się na grobach kapłanów, bo nie ma się u kogo 
wyspowiadać. Tak czasem bywa. Dlatego dziękujemy dzisiaj 
za to, że mamy kapłanów, że mamy kapłana Jarka i innych 
kapłanów.

Moi drodzy, trzecie zadanie każdego kapłana, to jest tro-
ska o biednych, o chorych, o przegranych. Do kapłana każdy 
powinien mieć dostęp, można przyjść z każdą biedą. My tak 
uczymy, ale czasem to nie wychodzi wszędzie, bo księża to też 
ludzie, którzy niekiedy mają swoje słabości. Ale w większości 
przypadków jest tak, że ludzie zawsze znajdą miejsce w ka-
płańskim sercu. O tym nie piszą w prasie, w mediach o tym 
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rzadko mówią, tylko polują na to, co jest złe, co jest słabe i to 
rozgłaszają, i „z igły robią widły”, żeby dokuczyć.

3. Współpraca laikatu i duchownych

Moi drodzy, trzeci punkt naszego rozważania, to nasza 
współpraca z kapłanami. Pierwsza rzecz to jest potrzeba wza-
jemnej modlitwy – wy za nas, a my za was. Każdy proboszcz 
raz w tygodniu odprawia Mszę Świętą za parafian. Biskup 
każdego tygodnia odprawia Mszę Świętą za diecezję, odmawia 
brewiarz, koronka do Miłosierdzia Bożego, różaniec. Kapłan 
bardzo często modli się za parafian, za tych, których spowiada, 
za tych, którzy chorują, za tych, którzy mają zmartwienia. Może 
nawet o tym nie wiecie, że wasi księża modlą się za was, ale 
z naszej strony też jest prośba, żebyście się modlili za nas, bo 
mamy takie wielkie sprawy w rękach, do których nie dorasta-
my, żeby Pan Bóg był łaskawy i miłosierny dla nas, żeby nas 
napełniał mądrością, byśmy to mówili, co On chce, byśmy byli 
takim narzędziem, żeby On przez nasze serca kochał drugich, 
żeby przez nasze ręce, przez nasze działanie przychodził z po-
mocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. A więc wzajemne 
wspieranie się modlitewne.

Moi drodzy, ważna jest też obrona kapłanów, gdy są oczer-
niani. Zobaczcie, znowu wybuchła sprawa pedofilii w Kościele. 
To jest tak, jak miała się kiedyś zacząć II wojna światowa. Hitler 
i Stalin od tego zaczynali. A słyszeliście, że jedna posłanka 
chce zaskarżyć niektórych biskupów, Kościół polski, przed 
Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze, bo uważa, że to jest 
organizacja przestępcza. Wiecie, że to nie jest wyssane z palca. 
Tak niektórzy patrzą na Kościół jako na instytucję przestępczą, 
którą trzeba zniszczyć. To jest dzieło diabelskie. Ale wracamy 
do Jezusa, trzymamy się Jego ręki i wiemy, że On zwycięży, On, 
który dał się ukrzyżować, ale też On, który zmartwychwstał, 
który powiedział: „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat” 
(J 16,33b). Dlatego bądźmy mądrzy, nie słuchajmy tych, którzy 
kłamią, którzy manipulują.
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Moi drodzy dzisiaj, gdy tu jesteśmy, to Panu Bogu dziękujmy 
za kapłanów, szczególnie za trzydzieści lat kapłaństwa księdza 
Jarosława, waszego pasterza. Módlmy się też, żebyśmy się 
wszyscy Panu Bogu podobali przez nasze pokorne, odważne 
głoszenia Ewangelii, przez życie Ewangelią i przez wypełnianie 
na co dzień woli Bożej.

Przykazanie miłości bliźniego, 
programem życia uczniów Chrystusa

Łagiewniki, 24 lutego 2019 r.
Msza św. z okazji Dnia Kresowiaka 

Kościół pw. Józefa Oblubieńca NMP

1. Chrześcijańska postawa wobec nieprzyjaciół

Otrzymujemy dzisiaj do wykonania bardzo trudne słowa 
Pana Jezusa – przykazanie miłości nieprzyjaciół. To, czego Pan 
Jezus żąda od nas, jakby się nie godziło z naszym doświadcze-
niem, bo czasem jesteśmy tak bardzo poranieni przez drugich 
ludzi, że nie jest rzeczą możliwą, aby w niektórych przypadkach 
wybaczyć komuś jakieś wielkie zło, którego doświadczyliśmy 
od tego człowieka.

Filozof angielski Tomasz Hobbes, żyjący w XVII wieku, 
wygłosił taką dewizę, takie adagium: „Homo homini lupus est” 
– „Człowiek człowiekowi jest wilkiem” i wskazywał, że wszel-
kie działanie ludzkie ma na uwadze własny interes, że ilekroć 
działamy, to działamy po to, żeby odnieść z tego jakąś korzyść. 
A oto Chrystus nam mówi: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Jeśli cię kto uderzy 
w jeden policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie 
broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj 
się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie 
wam czynili, podobnie wy im czyńcie!” (Łk 6,27b.29-31). To 
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ostatnie wskazanie ma nazwę „złotej zasady” – „Jak chcecie, 
żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie”.

Drodzy bracia i siostry, jeżeli mówimy o miłości nieprzy-
jaciół, to musimy koniecznie powiedzieć, że w tej miłości 
nieprzyjaciół nie chodzi o wypędzenie uczuć z naszych serc. 
To wypędzenie czasem jest niemożliwe, bo może być tak, że 
zło, które do nas od kogoś przywędrowało jest tak wielkie, 
że psychicznie nie jesteśmy w stanie o tym zapomnieć i tego 
kogoś – jako nieprzyjaciela – pokochać. To jest w wymiarze 
psychicznym, uczuciowym, ale pamiętajmy, że miłość jest nie 
tylko uczuciem i nie można jej zamknąć tylko do uczucia. To 
jest przede wszystkim akt woli. Mimo że mamy uczucia nega-
tywne do kogoś, mimo że w moim sercu pozostaje taka zadra, 
coś, czego nie mogę usunąć, to mając świadomość, że jestem 
uczniem Pana Jezusa, że jestem chrześcijaninem, że Jezus za 
mnie umarł na krzyżu, w imię miłości do Pana Jezusa ja temu 
człowiekowi przebaczam. O tym trzeba wiedzieć, że jeśli mó-
wimy o miłości nieprzyjaciół, to jesteśmy wzywani, żeby aktem 
woli miłować drugiego człowieka, żeby nie odpłacać za zło 
złem – „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” 
(Rz 12,21). To jest zasada, którą wygłosił św. Paweł Apostoł 
i wiemy, że bardzo był jej wierny błogosławiony ksiądz Jerzy 
Popiełuszko – „Zło dobrem zwyciężaj”.

2. Przykłady miłości nieprzyjaciół

Moi drodzy, mamy takie przykłady biblijne, które dzisiaj 
są obecne w liturgii słowa. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu 
fragment o historii Dawida i Saula. Saul był królem, a Dawid 
był jakby jego sługą i służył mu wiernie, ale pewnego dnia 
Saul sobie uświadomił, że to jest jego konkurent, który jest dla 
niego zagrożeniem, bo może mu odebrać władzę królewską. 
Zresztą to przeczucie było trafne, bo tak się później stało, że 
po Saulu królem Izraela był nie kto inny, tylko Dawid. Dawid 
jako sługa, jako podwładny króla Saula, był wcześniej przez 
niego poniżany i miał świadomość tej krzywdy, którą doznaje 
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od króla. I nadarzyła się okazja, żeby się zemścić, żeby Saula 
pokonać. Słyszeliśmy ten opis. Jest noc, Saul i jego przyjaciele, 
jego żołnierze są pogrążeni w głębokim śnie. Zresztą jest tam 
wyjaśnione, że ten głęboki sen zesłał na króla Saula i na jego 
towarzyszy, na jego żołnierzy, sam Pan Bóg, a wtedy Dawid 
mógł się odegrać i nawet zabić tego, który go niszczył. I przy-
boczny giermek Dawida pytał czy ma zabić, że wystarczy jedno 
cięcie miecza czy jedno uderzenie dzidą i ten król może być 
zabity. I co na to Dawid? Nie, nie podniosę ręki na pomazańca 
Pańskiego. Tak nazywano króla – pomazańcem Pańskim. Potem 
sobie Saul uświadomił, że mógł zginąć, a jednak dzięki postawie 
Dawida nie zginął, żyje. To jest przykład biblijny, który nam 
wskazuje, że zemsta nie jest drogą do wyrównania rachunków, 
ale przebaczenie, miłość, dobro. Zło trzeba zwyciężać dobrem.

Moi drodzy, mamy tak wiele przykładów ludzi, którzy zro-
zumieli naukę Jezusa i praktykowali miłość nieprzyjaciół. Za-
czynamy od Pana Jezusa – „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą 
co czynią” (Łk 23,34a). Jezus wszystko przebaczył tym, którzy 
Go niszczyli, którzy Go krzyżowali, którzy wydali na Niego 
wyrok śmierci; wszystko przebaczył. Potem inni, zapatrzeni 
w Jezusa, przebaczali. Diakon Szczepan, pierwszy męczennik 
Kościoła, modlił się, jak go kamienowano: „Panie, nie poczytaj 
im tego grzechu” (Dz 7,60b).

Mamy w „Quo Vadis” u Sienkiewicza taką rozbrajającą 
scenę, jak Neron przejeżdża przez teren, gdzie płonęły „żywe 
pochodnie” z chrześcijanami, którzy byli przywiązywani do 
słupów czy do krzyży, polewani smołą i paleni. To były tzw. 
„żywe pochodnie Nerona”. To byli chrześcijanie i ginęli za to, że 
byli chrześcijanami. I byli tacy szmalcownicy, którzy wydawali 
chrześcijan. Jednym z nich był Grek Chilon, który wydał medy-
ka Glaukusa i jak przejeżdżali, patrząc na te igrzyska, podczas 
których byli męczeni i paleni chrześcijanie, wtedy natrafił na 
tego człowieka, którego wydał. Chilon stanął przed płonącym 
Glaukusem i sobie uświadomił, że to on jest temu winien, że 
to on doprowadził do tego, że ten jest palony, bo go wydał jako 
zdrajca. Ale coś się w nim stało, coś pękło i poprosił o prze-
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baczenie, a ten skinął głową na znak, że przebacza. Wiemy, że 
potem publicznie powiedział, że to Neron podpalił Rzym i że 
należy skończyć z rzezią chrześcijan. Jego też później zabili. 
To jest taki trochę negatywny przykład, ale tu chodzi głównie 
o tego Glaukusa, który widząc swojego winowajcę, który go 
wydał na śmierć, przebaczył mu.

Podobnie mamy w drugiej powieści Sienkiewicza – „Krzy-
żacy”. Słynny Jurand ze Spychowa, któremu zabili żonę i po-
rwali córkę Danusię. Jurand stoi w Szczytnie, słyszy śpiew 
swojej córki i nie może wytrzymać tej krzywdy, którą mu 
zadali. To cierpienie jeszcze mu pomnożyli, bo wycięli mu 
język, wydłubali oczy, odcięli rękę i takiego puścili na pastwę 
losu. Potem jest następna kadencja tej sceny, w której ten 
złoczyńca, ten bandyta, który zamordował żonę Juranda, jest 
do niego przyprowadzony. Jurand otrzymuje miecz, żeby się 
zemścić za to, co ten mu uczynił, za te wszystkie zbrodnie, za te 
wszystkie cierpienia i wszyscy oczekiwali na zabicie, na zemstę. 
A co zrobił Jurand? Wziął tę mizerykordię i rozciął powrozy, 
którymi ten złoczyńca był skrępowany na znak, że mu daruje.

Pamiętam, że tę scenę przytoczył w kazaniu kardynał Bo-
lesław Kominek, jak tłumaczył ludziom w katedrze wrocław-
skiej na początku roku 1966, gdy była nagonka na biskupów 
za słowa skierowane do Niemców – „Przebaczamy i prosimy 
o przebaczenie” – i postawił retoryczne pytanie: „Czy Sien-
kiewicza uważamy za zdrajcę, że przytoczył taką scenę, która 
mówi o przebaczeniu?”.

Moi drodzy, to jest jeden z najtrudniejszych wymogów, jaki 
Pan Jezus nam postawił, żebyśmy wszystko wszystkim prze-
baczali i miłowali także naszych nieprzyjaciół, bo przyjaciół 
jest łatwiej miłować, ale tych, którzy nas niszczą, którzy nas 
krzywdzą, już jest gorzej – „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny” (Łk 6,36). Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia 
Bożego, bo mamy jakieś rany w naszej duszy, jesteśmy pora-
nieni złem, egoizmem, czasem krętactwem, zafałszowaniem 
i potrzebujemy tego aktu Bożego miłosierdzia. W pacierzu Pan 
Jezus kazał nam mówić: „I odpuść nam nasze winy, jako i my 
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odpuszczamy naszym winowajcom”, a więc prosimy Boga 
o odpuszczenie deklarując, że sami odpuszczamy. Obyśmy 
nigdy tych słów nie mówili fałszywie, kłamliwie, ale zawsze 
by były one w naszych ustach prawdziwe.

3. Pielęgnować pamięć a nie nienawiść

Moi drodzy, w końcówce z tej refleksji wypada nam jesz-
cze spojrzeć na Wschód, na Kresy Wschodnie. Tutaj w parafii 
pielęgnujecie tę miłość do Kresów Wschodnich, pamięć histo-
ryczną o tych wielkich krzywdach, jakich doznali nasi rodacy 
na kresach II Rzeczpospolitej. Już wspomniałem w słowie 
wstępnym o pierwszej masowej deportacji na Sybir. Tysiące 
ludzi ginęło w czasie tej podróży w wagonach bydlęcych, 
w mrozach, w śniegu, w głodzie. Już w czasie tej kilkutygo-
dniowej czy nawet kilkumiesięcznej deportacji starsi ludzie, 
zwłaszcza schorowani, ginęli, a potem tam to doświadczenie 
głodu, mrozu, zimna. „Golgota Wschodu”. Pierwsza deporta-
cja liczyła ponad dwieście tysięcy ludzi, których pod osłoną 
nocy zabierano z gniazd rodzinnych. To są diabelskie metody 
niszczenia ludzi. A w tym czasie oczekiwali ich jeńcy wojenni 
w Kozielsku, w Miednoje, w Starobielsku i potem w Katyniu. 
Wiosną, w kwietniu 1940 roku, ginęli nasi oficerowie zabrani 
do niewoli w 1939 roku.

Moi drodzy i teraz pytanie: Czy powinniśmy przebaczyć? 
Stoimy pod krzyżem Pana Jezusa i sobie uświadamiamy, że – 
tak, wszystko trzeba przebaczyć, co nie oznacza, że wszystko 
trzeba zapomnieć. Pamięć trzeba pielęgnować, ale nie po to, 
żeby nienawidzić, żeby jątrzyć, żeby podjąć odwet, tylko po 
to, żeby przebaczyć. Tak jak nam Bóg przebacza, jak Jezus 
przebaczył swoim oprawcom, tak i my jesteśmy wezwani do 
przebaczania.

Dlatego, moi drodzy, pielęgnując naszą pamięć historyczną 
o tych bohaterskich czynach naszych rodaków, o ich niezwy-
kłym, niepojętym cierpieniu, nie chcemy tych ran odnawiać, 
nie chcemy siać jakiejś nienawiści, ale chcemy, żeby wszyscy 
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przyjęli prawdę o tym, co się stało, żeby sobie przebaczyli, 
i żeby nigdy tego nie powtórzyli.

Dzisiaj wyczytałem w jednym artykule, że jednym z prze-
jawów miłości nieprzyjaciół jest mówienie im prawdy, której 
oni nie chcą przyjąć. A jak pada słowo „prawda”, to diabeł i ci, 
którzy z diabłem są związani, doznają gorączki. Umiejmy więc 
te rzeczy rozróżniać i zachowujmy postawę, do której wzywa 
nas Pan Jezus, postawę przebaczenia, postawę miłości, postawę 
zwyciężania każdego zła dobrem.

Módlmy się o to, żebyśmy nie mieli w naszych sercach ta-
kiego pragnienia odwetu, tak, jak się o to modlił ksiądz Jerzy 
Popiełuszko. Nawet w dzień swojej śmierci wypowiedział taki 
tekst w Bydgoszczy, żeby nie było w nas pragnienia odwetu 
za te krzywdy, których doznajemy od kogoś. Prośmy Pana 
Jezusa, żeby nasze serca wypełnił miłością i zdolnością do 
przebaczania, żebyśmy potrafili miłować naszych nieprzyjaciół 
i przebaczać wszystko wszystkim.

W cierpliwości i zaufaniu do Boga 
zdobywajmy pierwszeństwo przez 

bezinteresowną służbę drugim
Świdnica, 26 lutego 2019 r.
Msza św. w kaplicy maryjnejg 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia kapłani, bracie diakonie i bracie kleryku, 
umiłowani czciciele Matki Bożej Świdnickiej, dobierzmy 
słowa – hasła do tryptyku liturgii słowa: czytania pierwszego 
z Mądrości Syracha, psalmu responsoryjnego i Ewangelii we-
dług św. Marka. Dobierzmy słowa i rozważmy ich treść. Mogą 
to być słowa: utrapienia życia, zaufanie Bogu i służba drugim.
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1. Losem naszym – życiowe utrapienia

Mędrzec Pański – Syrach, był wielkim realistą. Znał dobrze 
ludzki los, znał smak ziemskiego życia, zwłaszcza takiego 
człowieka, który chce się podobać Bogu. „Synu, jeżeli masz 
służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj 
spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie 
utrapienia” (Syr 2,1-2). Mędrzec zachęca, aby każdą chwilę 
życia, szczególnie tę najtrudniejszą przeżywać z Bogiem. 
Słyszymy zachętę: „Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, 
a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały. Bo w ogniu 
doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. 
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu 
zaufaj” (Syr 2,4-6). Podobne wezwanie kryje się w dzisiejszym 
wersecie responsoryjnym.

2. Bezwarunkowe zaufanie Panu Bogu

„Zaufaj Panu, On sam będzie działał” (por. Ps 37,5). Zaufa-
nie Panu, to wielka sprawa naszego życia. Pan Jezus wezwał 
nas ostatnio jakby dodatkowo do zaufania. Uczynił to przez 
sekretarkę Bożego miłosierdzia, św. siostrę Faustynę. „Kazał 
podpisać swój obraz słowami: „Jezu, ufam Tobie”. Moi drodzy 
ufajmy Bogu we wszelkich utrapieniach: W psalmie mamy dziś 
przypomniane: „Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. 
On jest ich ucieczką i w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga 
i wyzwala, wybawia od występnych i zachowuje. On bowiem 
jest ich ucieczką” (Ps 37,39-40).

3. Bezinteresowna służba

W Ewangelii Jezus zapowiada swoje cierpienie. Wiedział, 
że uczniowie nie chcieli tego słuchać, ale mówił, co będzie, nie 
chciał ich okłamywać. Przy okazji przypomniał, że wielkość na 
tej ziemi nie tkwi w bogactwie, we władzy, w zdobytej sławie, 
ale w bezinteresownej służbie drugim. Zatem, nie panowanie, 
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nie rozkazywanie, nie czepianie się drugiego, że ciągle źle robi, 
ale cierpliwość i służba. Teologia nazywa taką życiową postawę 
proegzystencją – życiem dla. W takiej postawie żył na ziemi 
Pan Jezus, w takiej postawie przeszła przez ziemskie życie Jego 
Matka. To jest także droga dla nas. Nie mówmy, że nie dajemy 
rady. Apostoł Paweł wyznał: „Wszystko mogę w Tym, który 
mnie umacnia” (Flp 4,13).

Zakończenie

Prośmy dziś naszą Panią Świdnicką, aby nam wypraszała 
łaskę trwania w cierpliwości w utrapieniach, w zaufaniu do 
Pana Boga, który nigdy o nas nie zapomina, ale w czasie sto-
sownym nam zawsze pomaga. Prośmy, abyśmy potrafili stawać 
się pierwszymi przez bezinteresowną służbę drugim.

Mocne ostrzeżenie przed zgorszeniem
Świdnica, 28 lutego 2019 r.

Msza św. z udziałem wspólnoty seminaryjnej 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Drodzy bracia: prezbiterzy, diakoni i klerycy, otrzymujemy 
dzisiaj mocne ostrzeżenie przed dawaniem zgorszenia i przed 
uleganiem pokusom. Skomentujmy najpierw przekaz ewan-
geliczny a następnie popatrzmy na zgorszenia w dzisiejszym 
Kościele i świecie.

1. Stanowcze „nie” pokusie i grzechowi

„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, 
którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński 
u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie 
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powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym 
wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła 
w ogień nieugaszony” (Mk 9,42-44). Są to jedne z najostrzej-
szych słów Pana Jezusa, jakie są zanotowane w Ewangeliach. 
Każdy człowiek powinien badać swoje postępowanie i usuwać 
ze swego życia wszystko to, co prowadzi do grzechu. Lepiej 
być pozbawionym jakiegoś dobra doczesnego, niż szczęścia 
wiecznego.

Wiemy z egzegezy Pisma Świętego, że wyliczanie części 
ciała jako powodu grzechu i pozbawiania się ich, nie należy 
rozumieć dosłownie, ale jako przenośnie. W przeciwnym razie 
wszyscy bylibyśmy inwalidami bez rąk i nóg, i z powyłupy-
wanymi oczyma, a pomimo tego zawsze skłonni do czynienia 
zła. Ciekawie wyglądałoby też królestwo Boże wypełnione 
samymi inwalidami!

Jezus jednak dzisiaj nam z całą jaskrawością przypomina, 
że to grzech jest najgorszą rzeczą, jaka może nam się przyda-
rzyć i jednym prawdziwym nieszczęściem. Grzech jest rzeczą 
poważną i niesie w sobie truciznę śmierci, a diabeł jest zabójcą. 
Nie ma żadnego traktatu pokojowego czy paktu o nieagresji 
między chrześcijaninem, kapłanem a demonem. To jest wojna 
totalna i lepiej być okaleczonym zwycięzcą niż całym trupem. 
Jesteśmy więc na wojnie z grzechem.

Drodzy bracia, nie zasłaniajmy się miłosierdziem. Oto dziś 
słyszeliśmy z ust mędrca Syracha: „Nie mów: «Zgrzeszyłem 
i cóż mi się stało?» Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź 
tak pewny, darowania ci win, byś miał dodawać grzech do 
grzechu. Nie mów: «Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich 
grzechów». U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na 
grzeszników spadnie Jego gniew karzący” (Syr 5,4-6).

2. Dzisiejsze pokusy, grzechy i zgorszenia

Patrzymy na dzisiejszy Kościół i świat. W przestrzeni 
medialnej trwa zmasowany atak na duchowieństwo z powodu 
pedofilii. Wiemy, że to zło jest zagnieżdżone w wielu rodzi-
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nach, w zakładach wychowawczych, w świecie sportu, sztuki 
i w innych sektorach życia społecznego. To nas nie może 
usprawiedliwiać i zamykać nam oczy na grzechy nieczyste osób 
duchownych z nieletnimi; z dziećmi i młodzieżą.

Jest przekonanie, że w dawnych wiekach też takie grzechy 
wykorzystywania seksualnego nieletnich się zdarzały, ale były 
często ukrywane. Dzisiaj pedofilia bywa nagłaśniana przez 
media. Daje ona wrogom Kościoła sposobność do szczegól-
nych ataków na ludzi Kościoła, w szczególności na biskupów, 
prezbiterów i seminarzystów.

3. Troska Ojca św. Franciszka o zniweczenie pedofilii 
w Kościele

W dniach 21-24 lutego 2019 r., w Watykanie miało miejsce 
spotkanie na szczycie Ojca św. Franciszka z przewodniczącymi 
Konferencji Episkopatów całego Kościoła, a także z ofiarami 
kościelnej pedofilii. Nieczęsto się zdarza zwoływać na spotkanie 
wszystkich przewodniczących konferencji biskupich z całego 
świata, patriarchów i wyższych przełożonych zgromadzeń 
zakonnych i szefów dykasterii Kurii Rzymskiej. Skoro papież 
Franciszek takie spotkanie zorganizował, to znaczy, że problem 
jest bardzo poważny.

Na osobiste życzenie Ojca Świętego uczestnikom watykań-
skiego spotkania rozdano raporty: ONZ – „W stronę świata 
wolnego od przemocy. Globalne badanie na temat przemocy 
wobec dzieci” oraz UNICEF – „Znajoma twarz. Przemoc 
w życiu dzieci i młodzieży”, z prośbą, aby uczestnicy się za-
poznali z tymi sprawozdaniami. W tych materiałach mówi się 
o 200 a nawet 300 mln wykorzystywanych dzieci. Jakaś część, 
z pewnością niewielka odnosi się do osób duchownych.

W czasie spotkania uczestnicy skupiali się na osobach du-
chownych. Kościół bił się we własne piersi w tym sensie, że we 
wszystkich przedstawieniach uwaga była skupiona na osobie, 
która padła ofiarą nadużyć, także ze strony członków Kościoła. 
Były składane przejmujące świadectwa ofiar.
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Na zakończenie obrad, w sobotę 23 lutego, miało miejsce 
przejmujące nabożeństwo pokutne. Przewodniczył mu sam 
Ojciec św. Franciszek. Podczas nabożeństwa homilie wygłosił 
abp Philip Naameh, przewodniczący Episkopatu Ghany. Na 
zakończenie watykańskiego szczytu, końcowe przemówienie 
wygłosił papież Franciszek. Stwierdził w nim najpierw, że 
zjawisko pedofilii ma charakter powszechny. Wskazują na to 
raporty organizacji międzynarodowych i rządów.

Papież odniósł się do tego, co Kościół mówi od czasu Jana 
Pawła II. „Chciałbym tutaj powtórzyć jednoznacznie: Jeśli 
w Kościele wystąpiłby chociaż jeden przypadek wykorzystywa-
nia – który sam w sobie jest potwornością – to taki przypadek 
zostanie potraktowany z najwyższą powagą. Wskazał też kon-
kretne środki zaradcze, które zostaną zastosowane na wszyst-
kich poziomach struktur kościelnych. Wśród nich wymienił 
m. in. priorytet ochrony dzieci, stanowczość wobec sprawców, 
oczyszczenie pasterzy i formację. Swoje przemówienie papież 
zakończył mocnymi słowami: „Stanowczo apeluję o komplek-
sową walkę przeciwko wykorzystywaniu małoletnich – w dzie-
dzinie seksualnej, a także w innych dziedzinach, ze strony 
wszystkich władz i poszczególnych osób, ponieważ mamy tu 
do czynienia z ohydnymi przestępstwami, które powinny być 
wymazane z powierzchni ziemi. Tego żąda wiele ofiar ukrytych 
w rodzinach i różnych środowiskach naszych społeczeństw”.

Zakończenie

Drodzy bracia, myślę że z tym przypomnianym watykańskim 
wydarzeniem, dobrze korespondują dzisiejsze słowa przestrogi 
Pana Jezusa przed grzechem dawania zgorszenia. Módlmy 
się podczas tej Eucharystii, za duchownych uwikłanych w te 
sprawy. Prośmy Boga o miłosierdzie i o uzdrowienie Kościoła.



Homilie marcowe
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Wybierajmy w życiu osobistym 
i społecznym dobrych i mądrych 

przewodników
Świdnica, 3 marca 2019 r.

Msza św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, przeżywamy pierwszą niedzielę mar-
ca i zarazem ostatnią przed Wielkim Postem. W liturgii słowa 
kryje się kilka ważnych wątków, które koncentrują się wokół 
wezwania, abyśmy w naszej mowie promowali prawdę, która 
będzie wypływać z przepełnionego miłością serca. Mowa jest 
pierwszym, dostrzegalnym owocem ludzkiego serca. Pan Jezus 
kończy dzisiejszą Ewangelię słowami: „Bo z obfitości serca 
mówią jego usta” (Łk 6,45). W naszej homilii rozwiniemy ten 
wątek, a w drugiej części nawiążemy do bohaterskich żołnierzy 
niezłomnych w związku z przeżywanym przed dwoma dniami 
w naszej ojczyźnie, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Zatem przed nami dwie części homilii: część bi-
blijno-liturgiczna oraz część historyczno-patriotyczna.

1. Ostrzeżenia Jezusa

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii mamy dwa ostrzeże-
nia. Pierwsze ostrzeżenie dotyczy nas jako uczniów, a drugie nas 
jako nauczycieli. Ostrzeżenie pierwsze: „Czy może niewidomy 
prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?” 
(Łk 6,39). Postawmy pytania: Kogo wybieramy sobie na na-
szych nauczycieli, na naszych przewodników? Jakich mamy 
doradców? Kogo słuchamy? Kto jest dla nas autorytetem? 
Życie pokazuje, że niekiedy pozwalamy, aby jakiś chłystek 
czy panienka z telewizyjnego okienka decydowała o tym, co 
mamy myśleć o świecie, o wydarzeniach, o Kościele. Bywa, 
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że często zakładamy medialne okulary do patrzenia na świat, 
na rzeczywistość. Uważamy, że jesteśmy niezależni w ocenach, 
ale niepostrzeżenie dajemy się wodzić za nos, pozwalamy sobie 
narzucić interpretację, która, jak potem okazuje się, była nietraf-
na, czasem bardzo szkodliwa, a my ją przyjęliśmy za poprawną, 
obiektywną, wszak wydawało się nam, że skoro oni występują 
w telewizji i są wygadani, do widocznie są ważni i mądrzy. 
A zatem wybierajmy sobie dobrych i mądrych przewodników, 
abyśmy idąc za ślepcami razem z nimi nie wpadli w dół.

Ostrzeżenie drugie, dotyczące nas jako nauczycieli, zawarte 
jest w słowach: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, 
a belki we własnym nie dostrzegasz?” (Łk 6,41). Słysząc to, 
ktoś o przewrotnej pokorze może powiedzieć, to ja dezerteruję, 
nie będę nikogo pouczał, nie mam prawa zwracać komuś uwa-
gę, bo sam jestem nie w porządku. Taka postawa jest błędem. 
Zauważmy, że pierwsze cztery uczynki miłosierdzia co do 
duszy, zobowiązują nas do działania: grzesznych upominać, 
nieumiejętnych nauczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych 
pocieszać. Nie można zatem się dyspensować od reagowania na 
potrzeby bliźnich, choć pamiętajmy, trzeba to czynić z pokorą, 
a nie z pozycji pyszałka. O tym właśnie mówi Pan Jezus. Ktoś, 
kto musi usuwać drzazgi z oczu innych, winien to robić, ale 
najpierw powinien usunąć belkę ze swoich oczu.

2. Pouczenia Jezusa

Pouczenie pierwsze: „Po owocu bowiem poznaje się każ-
de drzewo” i pouczenie drugie: „Bo z obfitości serca mówią 
jego usta” (Mk 6,44-45b). Poznawajmy ludzi po ich owocach. 
Patrzmy na słowa, zwłaszcza na czyny ludzkie, ale w ocenach 
bądźmy ostrożni. Pełnię prawdy o człowieku zna jedynie Bóg. 
Nie spieszmy się zatem z ocenami. Czekanie na owoce jest 
konieczne, chociaż nużące.

„Z obfitości serca mówią jego usta”. Dbajmy o piękno, o pra-
wość naszych serc. Serce jest skarbcem, w którym przechowu-
jemy to, co kochamy, co jest dla nas ważne i drogie. Ludzie to 
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potrafią wyczuć, odkryć. Pamiętajmy – nie jest najważniejszy 
tytuł naukowy, wykształcenie, stanowisko, urząd społeczny, 
ale „zawartość” serca.

Przechodzimy do części drugiej naszej refleksji – do części 
historyczno-patriotycznej. Stawiamy pytanie: Czego możemy 
się uczyć od żołnierzy wyklętych?

3. Czego nas uczą żołnierze wyklęci, niezłomni?

Na to pytanie odpowiemy sobie w trakcie prezentacji 
– za „Naszym Dziennikiem” – kilku, najbardziej znanych, 
 bohaterów.

– Płk Łukasz Ciepliński pseudonim „Pług” (1913-1951)

W 1939 r. walczył w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampi-
noskiej. Był prezesem IV Zarządu „Wolność i Niezawisłość”. 
W 1947 r. został aresztowany przez UB i przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Warszawie skazany na karę śmierci. Wy-
rok wykonano w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie 
1 marca 1951 r. Ten właśnie dzień wybrano na – obchodzony 
od 2011 r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W liście przemyconym z więzienia do czteroletniego syna 
Andrzejka, napisał: „Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, 
że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, 
a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona”.

– Gen. August Emil Fieldorf, pseudonim „Nil” (1895-1953)

Walczył w I wojnie światowej, a potem podczas nawały 
bolszewickiej w 1920 r. i podczas wojny obronnej w 1939 r. 
Uczestniczył w tworzeniu zrębów Polskiego Państwa Podziem-
nego. Był dowódcą Kedywu Komendy Głównej AK. Skazany 
na śmierć. Wyrok wykonano przez powieszenie 24 lutego 
1953 r. w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Napisał 
do żony Janiny Fieldorf, po skazaniu na śmierć, słowa: „Czy 



206

wiesz, dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem współpracy 
z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę! Zabraniam tego”.

– Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948)

W czasie II wojny światowej dobrowolnie dał się zamknąć 
w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz (Oświę-
cim). Zorganizował tam konspiracyjny Związek Organizacji 
Wojskowej, pisał raporty, które AK przekazywała na Zachód. 
Po wojnie walczył przeciw komunistom o niepodległość. Po 
okrutnym śledztwie, w pokazowym procesie skazany na śmierć. 
Zamordowany 25 maja 1948 r. w więzieniu na Rakowieckiej 
w Warszawie przez komunistycznych oprawców strzałem w tył 
głowy. Zostawił po sobie słowa: „Za sprawę mojej Ojczyzny 
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”.

– Płk Zygmunt Szendzielarz, pseudonim „Łupaszko” 
(1910-1951)

Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Dostał się do 
niewoli sowieckiej, z której uciekł. Zorganizował 5 Brygadę 
Wileńską AK. Na jej czele przeprowadził kilkadziesiąt udanych 
akcji przeciw niemieckim siłom okupacyjnym i partyzantce 
sowieckiej. Zamordowany 8 lutego 1951 r. w więzieniu na 
Rakowieckiej w Warszawie. Pozostawił po sobie wypowiedź: 
„Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za 
pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują 
najlepszych Polaków”.

– Danuta Siedzikówna, pseudonim „Inka” (1928-1946)

W 1943 r. wstąpiła do Armii Krajowej. Skierowano ją na 
kurs sanitariuszek. W czerwcu 1945 r. dołączyła do 5 Brygady 
Wileńskiej „Łupaszki”. Jako sanitariuszka brała udział w ak-
cjach na Pomorzu. Aresztowana przez UB, przesłuchiwana 
i torturowana, po dwugodzinnym procesie otrzymała wyrok 
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śmierci, który wykonano 28 sierpnia 1946 r. w więzieniu 
w Gdańsku. W chwili egzekucji „Inka” nie miała ukończonych 
18 lat. Tuż przed śmiercią napisała: „Powiedzcie mojej babci, 
że zachowałam się jak trzeba”.

– Feliks Selmanowicz, pseudonim „Zagończyk”  
(1904-1946)

Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. służył w Korpusie Ochro-
ny Pogranicza. W czasie wojny walczył w oddziałach party-
zanckich, m. in. u mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 
Po wojnie nadal walczył w patrolach partyzanckich na ziemi 
wileńskiej. Po jakimś czasie został uwięziony i skazany na 
śmierć. Został rozstrzelany razem z Danutą Siedzikówną ps. 
„Inka” 28 sierpnia 1946 r.

– Józef Franczak, pseudonim „Laluś” (1918-1963) – 
ostatni Żołnierz Niezłomny poległy z bronią w ręku

Po sowieckiej agresji 17 września 1939 r. dostał się do 
niewoli, z której udało mu się uciec. Ścigany przez sowieckie 
NKWD brał udział w akcjach skierowanych przeciwko so-
wieckim funkcjonariuszom. Od 1953 r. ukrywał się samotnie, 
wierząc, że doczeka wolnej Polski. Zdradzony przez agentów, 
21 października 1963 r. został otoczony przez oddziały SB 
i ZOMO w miejscowości Majdan Kozic Górnych na Lubelsz-
czyźnie. Został zastrzelony, gdy próbował przedostać się do 
pobliskiego lasu.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, wyklęci przez komunę żołnierze 
II Rzeczypospolitej wrócili do świadomości Polaków. Plan wa-
sali Moskwy, tych powojennych i tych późniejszych, aby zatrzeć 
po nich wszystkie ślady, wymazać ich z historii, nie powiódł 
się. Nasi bohaterscy żołnierze przetrwali, bo byli naprawdę 
niezłomni. Dziś jako prawdziwi bohaterowie i patrioci, odzy-
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skują w naszej narodowej historii zasłużone miejsce. Ojczyzna 
o nich nie zapomniała. Dziś wspominamy ich z wdzięcznością 
i miłością, i zabiegamy o to, aby od nich dzisiejsze pokolenia 
uczyły się miłości do ojczyzny. Modlimy się dziś za nich, aby, 
gdy jeszcze tego potrzebują, zostali oczyszczeni z grzechów 
zbawczą krwią Chrystusa i przyjęci do niebieskiej chwały. 
Modlimy się za naszą Matkę Ojczyznę, aby pozostała katolicka, 
solidarna, demokratyczna i nasza.

Św. Kazimierz wzorem mądrości 
i czystej miłości
Świdnica, 4 marca 2019 r.

Msza św. podczas Dnia Skupienia Księży Dziekanów Diecezji Świdnickiej 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Ekscelencjo, Wielce Czcigodny Księże Biskupie Adamie,
Czcigodni księża dziekani, księża posługujący w Świdnic-

kiej Kurii Biskupiej, w Wyższym Seminarium Duchownym, 
w Sądzie Biskupim, w Caritas Diecezjalnej i wszyscy inni 
pozostali księża,

Drodzy bracia diakoni i klerycy! Nasz pierwszy w tym 
roku kalendarzowym dzień skupienia księży dziekanów na-
szej diecezji został wyznaczony na dzisiejszy dzień, w którym 
Kościół w Polsce obchodzi święto św. Kazimierza, królewicza. 
Dlatego też w homilii obecnej rozważymy usłyszane słowo 
Boże w kontekście życia św. Kazimierza i naszych obecnych 
kapłańskich zadań. Zaczniemy od przypomnienia biogramu 
naszego Świętego Patrona

1. Curriculum vitae św. Kazimierza

Św. Kazimierz przyszedł na świat 3 października 1458 r. 
w rodzinie królewskiej na Wawelu, jako trzecie dziecko pary 
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królewskiej: Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. 
Rodzice mieli w sumie sześciu synów i siedem córek, trzyna-
ścioro dzieci. Niektórzy z nich zostali potem królami Polski: Jan 
Olbracht, Aleksander, Zygmunt I Stary. Od dziewiątego roku 
życia wychowywał się chłopczyk Kazimierz pod kuratelą matki. 
Potem przeszedł pod opiekę wybranych przez króla nauczycieli 
i wychowawców, wśród których najbardziej znanym był histo-
ryk Jan Długosz. Kazimierz był dzieckiem bardzo uzdolnionym, 
dlatego ojciec dość wcześnie wciągał go w sprawy państwowe. 
W jesieni 1471 r. został wysłany z 12-tysięczną armią przeciw 
Maciejowi Korwinowi, aby objąć koronę węgierską. Wyprawa 
ta jednak zakończyła się niepowodzeniem. W latach następnych 
Kazimierz towarzyszył ojcu w różnych podróżach krajowych. 
Wiosną 1483 r. został wezwany przez ojca na Litwę, by pełnić 
funkcję podkanclerzego. Tam też się rozchorował na gruźlicę. 
Mimo starań i zabiegów ojca, Kazimierza nie udało się urato-
wać. Zmarł 4 marca 1484 r. w wieku 26 lat w obecności bisku-
pa krakowskiego Jana Rzeszewskiego. Wieść o jego śmierci 
napełniła smutkiem cały kraj. Kazimierz został pochowany 
w katedrze wileńskiej, która stała się rychło ośrodkiem jego 
kultu. Kazimierz został kanonizowany w 1602 r. przez papieża 
Klemensa VIII. Jest czczony jako główny patron Polski i Litwy. 
Papież Pius XII ogłosił go patronem młodzieży litewskiej.

2. Przesłanie życia św. Kazimierza

Św. Kazimierz żył krótko, zaledwie 26 lat. Jednakże tyle 
lat wystarczyło, żeby zdobył młodzieńczą świętość i to jako 
człowiek świecki na dworze królewskim, wypełniając wiernie 
słowo Boże, także to, które dzisiaj jest ogłaszane na liturgii 
i które przed chwilą słyszeliśmy. Jest to potwierdzenie tego, co 
nam tak często przypominał św. Jan Paweł II, że świętość jest 
dla wszystkich, że na każdej drodze życia, na drodze każdego 
powołania, można stać się świętym.

Drodzy bracia, św. Kazimierz przemierzył drogę życia, która 
była drogą zdobywania mądrości, zawartej w słowie Bożym. 
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Była do droga wzrastania w świętości. Była to droga modlitwy, 
w której była obecna wielka cześć do Najświętszego Sakramen-
tu, do męki Pańskiej, do Najświętszej Maryi Panny. Była to 
droga zachowywania Prawa Bożego, szczególnie największego 
przykazania miłości, droga czynienia miłosierdzia wobec ubo-
gich i potrzebujących. Była to droga czystości, zachowywanej 
w pałacu królewskim. Taką właśnie drogą przeszedł przez swoje 
krótkie życie św. Kazimierz. Nie sposób w jednej homilii omó-
wić te wszystkie, ukazane przez dzisiejsze słowo Boże, rysy 
tej drogi do świętości. Zatrzymamy się tylko na ostatnim rysie, 
rysie czystości, a to dlatego, że w dniach 21-24 lutego w Waty-
kanie, Ojciec św. Franciszek pochylał się z przewodniczącymi 
episkopatów całego Kościoła nad zjawiskiem wykorzystywania 
seksualnego nieletnich przez ludzi Kościoła, co jest wielkim 
wykroczeniem przeciw czystości.

3. Ojciec św. Franciszek za św. Kazimierzem przypomina 
nam o wartości czystości w Kościele i w świecie

Drodzy bracia, mówi się dzisiaj o kryzysie życia wedle 
rad ewangelicznych, nie tylko w świecie, ale i wśród ludzi 
Kościoła. Jesteśmy świadkami jaskrawych nadużyć w dzie-
dzinie ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Najgłośniejszym 
nadużyciem obecnym w światowych mediach jest nadużycie 
zwane pedofilią. Jednakże nagłaśnia się jedynie pedofilię wśród 
osób duchownych. Daje ona wrogom, Kościoła asumpt do 
zmasowanych ataków na ludzi Kościoła, w szczególności na 
biskupów i prezbiterów.

Głównymi tematami wspomnianego czterodniowego 
szczytu były: odpowiedzialność, rozliczanie z podejmowanych 
działań i przejrzystość. Biskupi nie tylko wysłuchali relacji 
prelegentów, ale pracowali także w grupach językowych. Pa-
nowało zgodne przekonanie, ze problem nadużyć seksualnych, 
to wyzwanie dla całego Kościoła, wszak skoro „jeden członek 
cierpi, współcierpią wszyscy”. Dużo mówiono o konieczności 
zmiany mentalności ludzi Kościoła. Dobro dziecka jest najważ-
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niejsze, nawet za cenę utraty dobrego imienia winowajcy czy 
wiarygodności instytucji. Sprawcy winni być ukarani, ale opieką 
duszpasterską należy otoczyć zarówno ofiarę i całą jej rodzinę, 
jak i sprawcę. Wszyscy oni są dziećmi Kościoła. Biskupów 
i kardynałów nie wolno traktować w tej sprawie ulgowo, gdyż 
w Kościele nikt nie jest ponad prawem.

Ojciec św. Franciszek w końcowym przemówieniu zaapelo-
wał o kompleksową walkę przeciwko wykorzystywaniu mało-
letnich w dziedzinie seksualnej, a także w innych dziedzinach 
ze strony wszystkich władz i poszczególnych osób. Mówił, 
że mamy tu do czynienia z ohydnymi przestępstwami, które 
powinny być wymazane z powierzchni ziemi. Tego żąda wiele 
ofiar ukrytych w rodzinach i różnych środowiskach naszych 
społeczeństw.

Drodzy bracia, czystość ma ważne miejsce wśród cnót szla-
chetnego człowieka. Nie można sobie mówić – z czystością to 
może być jakkolwiek, byle bym tylko był dobrym księdzem 
dla ludzi. U św. Kazimierza czystość serca szła w parze z mi-
łosierdziem. Nie jest prawdą, że można być w jednej dziedzinie 
bohaterem, gigantem a w drugiej zwierzęciem, byle kim. Cnoty 
i wady chodzą zwykle parami. U św. Kazimierza to się potwier-
dziło. Dziś czystość nie jest w cenie. A przecież Chrystus był 
czysty. Otoczył się czystymi ludźmi. Narodził się z Dziewicy 
Maryi. Opiekunem jego był św. Józef. Na umiłowanego ucznia 
wybrał dziewiczego Jana Apostoła. Naszym zadaniem jako 
kapłanów jest modlić się i starać o własną czystość, a także 
modlić się o dowartościowanie czystości w naszych rodzinach 
i małżeństwach. Nie wolno też tematu czystości wyrzucić spo-
śród tematów naszego ewangelicznego przepowiadania.

Zakończenie

Drodzy bracia wypraszajmy Boże miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata. Prośmy o życiową mądrość, o wierność Bożym 
przykazaniom, w tym o szacunek dla miłości i czystości.
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Jezus nie pozwala się wyprzedzić 
w hojności

Świdnica, 5 marca 2019 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia kapłani, bracie diakonie Michale i kleryku 
Emilu, umiłowani Czciciele Matki Bożej Świdnickiej, w dzisiej-
szej liturgii słowa występują takie trzy pary słów: ofiara i dar, 
oddanie i nagroda oraz przestroga i nadzieja. Skomentujmy te 
słowa w kontekście dzisiejszych czytań mszalnych.

1. Ofiara i dar dla Boga

W dzisiejszym pierwszym czytaniu aż siedem razy wystę-
puję słowo „ofiara” oraz pięć razy słowo „dar”. Są to słowa 
z dziedziny etyki i moralności, i wiążą się z przykazem miło-
ści. Miłość autentyczna jest ofiarą „ja” dla „ty” i „ty” dla „ja”. 
Jest także bezinteresownym darem osoby dla osoby. Ofiary 
składamy przede wszystkim Panu Bogu. Dawniej składano 
Bogu ofiary z płodów ziemi i ze zwierząt. Jezus Chrystus zło-
żył ofiarę ze swego życia Ojcu Niebieskiemu na przebłaganie 
za nasze grzechy. Podczas Ostatniej Wieczerzy zobowiązał 
apostołów do uobecniania Jego ofiary bezkrwawej ze swojego 
Ciała i swojej Krwi pod postacią chleba i wina. Kościół tę 
ofiarę składa każdego dnia a my w niej uczestniczymy i przez 
składanie tej ofiary oddajemy Bogu szczególną cześć, i z tej 
ofiary nabieramy światło i moc Ducha Świętego do życia wedle 
nauki Pana Jezusa.

W dzisiejszym czytaniu mamy zachętę, by Bogu składać 
ofiarę z obfitości serca: „Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, 
hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, który 
odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie” (Syr 35, 9-10).
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2. Oddanie się człowieka Jezusowi i nagroda Jezusa

W Ewangelii dzisiejszej Jezus składa deklarację, że kto dla 
Niego opuszcza kogoś czy coś, inaczej mówiąc – kto dla Niego 
z czegoś rezygnuje, to otrzymuje stokroć więcej niż to z czego 
zrezygnował, z tego, co zostawił ze względu na Jezusa. Dlatego 
moi drodzy, nie lękajmy się ze względu na Jezusa rezygnować, 
nawet z tego, co kochamy, gdyż Jego zapłata będzie obfitsza. 
I co jest ważne, że Pan Jezus obiecuje nagrodę doczesną w tym 
życiu i nagrodę wieczną w życiu po ziemskiej śmierci.

3. Przestroga i obietnica

Ważna prawda jest także zawarta w ostatnim zdaniu dzi-
siejszej Ewangelii: „Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, 
a ostatnich pierwszymi” (Mk 10,31). W zdaniu tym zawarta 
jest przestroga i obietnica. Najbardziej dramatycznie słowa te 
zrealizowały się w życiu Judasza oraz dobrego łotra. Judasz jako 
apostoł należał do pierwszych w królestwie Bożym, zaś łotr po 
prawicy szedł prosto na potępienie wieczne. Jednakże to Judasz 
z pierwszego stał się ostatni, a dobry łotr spośród ostatnich, 
dzięki Jezusowi, otrzymał szczęśliwą wieczność, a więc stał się 
dzięki Jezusowemu przebaczeniu niejako pierwszy. Zauważmy 
jednak, że Pan Jezus nie powiedział, że wszyscy pierwsi będą 
ostatnimi i że wszyscy ostatni staną się pierwszymi. Spośród 
dwunastu apostołów, którzy byli pierwszymi, aż jedenastu po-
zostało do końca w gronie pierwszych, a zły łotr był ostatnim 
i pozostał na wieki ostatni.

„Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierw-
szymi” (Mk 10,31). Drodzy bracia i siostry, przestrogą i nadzieją 
zawartą w tych słowach rozbrzmiewa cała Ewangelia.

Zakończenie

Prośmy zatem naszą Świdnicką Panią, aby nam wyprosiła 
u swego Syna łaskę bycia hojnymi wobec Boga w naszych 
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modlitwach, słowach i czynach. Nie narzekajmy na uciążliwo-
ści, które doświadczamy w codzienności. Pokornie wszystko 
składajmy Bogu w darze i resztę zostawmy Bogu.

Przesłanie do chrześcijan na Wielki Post
Świdnica, 6 marca 2019 r.
Msza św. w Środę Popielcową 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, w Środę Popielcową, na progu okresu 
Wielkiego Postu, wypada nam zastanowić się nad przesłaniem 
Środy Popielcowej i całego Wielkiego Postu dla nas, chrześci-
jan, dla synów i córek Kościoła katolickiego. Pozwólcie, że to 
przesłanie zaadresuję dzisiaj do obecnych tu, tak licznie zgro-
madzonych w naszej katedrze, trzech grup katolików. Pierwsza 
grupa to katolicy najgorliwsi, którzy uczęszczają na Mszę św. 
w każdą niedzielę i uroczystości, a część z tej grupy uczęszcza 
na Mszę św. nawet codziennie; druga grupa to wierni, którzy 
przychodzą na niedzielną Eucharystię od czasu do czasu, tak 
po prostu w „kratkę” – oczywiście, koniecznie na pasterkę 
i rezurekcję i trzecia grupa to katolicy, którzy może są tutaj 
jedyny raz w roku, właśnie dzisiaj, gdy słudzy Kościoła sypią 
na nasze głowy popiół. Może jeszcze przyjdą w Wielką Sobotę 
poświęcić pokarmy na stół wielkanocny.

Przesłanie jest dla wszystkich, ale będą dodatkowe wskaza-
nia dla wymienionych grup.

1. Przesłanie dla wszystkich i dodatkowo dla katolików 
regularnie praktykujących

Do was wszystkich, a w szczególności do was najgorliwsi 
bracia i siostry, chciałbym zaadresować przede wszystkim sło-
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wa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, abyście dni Wielkiego 
Postu wypełnili uczynkami pokutnymi: jałmużną, modlitwą 
i postem. Jałmużna to miłość, to czyny dobroci wobec naszych 
najbliższych; jałmużna to dzielenie się z drugimi, z tymi, 
którzy mniej mają, czy z tymi, którzy są w potrzebie. Św. Jan 
Paweł II powtarzał często, że człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, ale przez to, kim jest i jak dzieli się z innymi. 
Drugi uczynek – modlitwa, to nasze przebywanie przed Bogiem 
i z Bogiem, to w Wielkim Poście nie tylko niedzielna Msza 
św., ale także wspólne rozważanie męki Pańskiej, zwłaszcza 
podczas drogi krzyżowej i gorzkich żali, to także adoracja w ci-
szy Najświętszego Sakramentu, to prywatna modlitwa gdzieś 
w ukryciu, w naszej izdebce. Post – trzeci uczynek pokutny 
– to najpierw wedle tradycji opanowywanie się w jedzeniu 
i piciu. Trzeba tu od razu wyjaśnić, że dzisiaj mamy sporo 
dowodów na skuteczność i pożyteczność postów. Pościmy ze 
względów zdrowotnych, pościmy, by utrzymać odpowiednią 
wagę. Sportowcy poszczą, by mieć dobrą kondycję fizyczną, by 
zdobywać medale i bić rekordy. Jest to post, są to wyrzeczenia 
z pobudek doczesnych, ziemskich. Dziś, w Środę Popielcową, 
Kościół wskazuje nam na religijny wymiar postu: pościmy, by 
bardziej podobać się Bogu, by upodobnić się do cierpiącego, 
pokutującego Chrystusa, pościmy, by się zaprzeć samego siebie 
dla pozyskania jakiegoś dobra dla drugich. Mówiąc o poście, 
koniecznie dodajmy, że post to także cierpliwe i ochocze wy-
konywanie swoich codziennych zadań: w domu, poza domem, 
wszędzie, gdzie jesteśmy. Post to także rezygnacja z używek: 
alkoholu, kawy, słodyczy, po prostu z tego, co bardzo lubimy. 
Post to także mniej niepotrzebnego mówienia, czepiania się 
drobiazgów, a więcej pobożnego milczenia. Post to także walka 
z własnym „ja”, walka z pychą w sercu, by więcej było w nim 
miejsca dla Pana Boga i dla bliźniego.

Pan Jezus nam dzisiaj jeszcze przypomina, abyśmy tych 
wszystkich uczynków nie pełnili na pokaz, aby nas ludzie wi-
dzieli, aby o nas napisali w gazetach czy pokazali w telewizji, 
by wygrać wybory, czy zdobyć jakieś intratne stanowisko. Pan 
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Jezus zaleca wielką dyskrecję, gdyż Ojciec Niebieski w ukryciu 
widzi wszystko i w odpowiednim czasie wynagradza.

2. Przesłanie dla wszystkich i dodatkowo dla katolików 
spełniających nieregularnie swoje praktyki religijne

Wam drodzy bracia i siostry, można dodatkowo przekazać 
dzisiejsze wskazanie św. Pawła Apostoła z Drugiego Listu do 
Koryntian. Brzmi ono: „Współpracując zaś z Nim (Chrystusem) 
napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski 
Bożej. Mówi bowiem Pismo: «W czasie pomyślnym wysłucha-
łem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą». Oto 
teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia” (2 Kor 6,1-2). 
Drodzy bracia i siostry, zakochajcie się bardziej w Bogu. Niech 
wasza wiara i obecność w kościele nie zależy od pogody, od 
nastroju, od samopoczucia. Opuszczając niedzielną Mszę św. 
tracicie niewyobrażalne i nieprzeliczalne dary Bożego bło-
gosławieństwa. Postawcie Pana Boga na pierwszym miejscu 
w swoim życiu. Nawet, gdy w wyniku jakiejś przeszkody, nie 
możecie przyjąć Komunii św., nie obrażajcie się ani na Pana 
Boga, ani na Kościół. Pamiętajcie, że Pan Bóg działa także 
poza sakramentami. Ma przecież bezpośredni dostęp do nas, do 
naszego wnętrza, do naszych myśli, do naszego rozumu i serca. 
Panu Bogu zależy na każdym z nas, obojętnie co myślimy, jakie 
mamy grzechy i jaki pogląd na życie.

3. Przesłanie dla wszystkich i dodatkowo dla rzadko 
uczęszczających do kościoła, albo tylko w Środę 
Popielcową

Drodzy bracia i siostry, którzy jesteście najrzadziej w na-
szych świątyniach. Dzisiaj jesteście może dlatego, bo dają 
popiół. Drodzy bracia, do was adresujemy dodatkowo słowa 
św. Pawła Apostoła dziś słyszane: „W imię Chrystusa prosimy, 
pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20b). Możemy jeszcze 
dołączyć słowa proroka Joela: „Nawróćcie się do Pana Boga 
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waszego! On bowiem jest łaskawy, nieskory do gniewu i wielki 
w łaskawości (Jl 2,13). Bóg jest dla wszystkich. On nam wybrał 
czas życia na ziemi. On nam także wybierze godzinę odejścia 
z tego świata. On odpuszcza nam grzechy i nie męczy się – 
jak nam przypomina Ojciec św. Franciszek – przebaczaniem 
grzechów. Nasz ludzki dramat często polega na tym, że sami 
chcielibyśmy pozbyć się grzechów. Nie mamy takiej władzy, 
takiej mocy. To Jezus wziął na siebie, na swój krzyż grzechy nas 
wszystkich i tam je zniszczył. Ten proces niszczenia grzechów 
dokonuje się jednak za naszym przyzwoleniem. Dzisiaj mówię 
do was: „Dobrze że tu jesteście”, mówię do wszystkich : „Do-
brze że tu jesteście, dobrze, że tu jesteśmy!”. Pozostańcie przy 
Bogu, pokochajcie bardziej Chrystusa, który żyje w Kościele, 
który w świątyniach swoich karmi nas swoim słowem prawdy, 
swoją Ewangelią i swoim Ciałem, Chlebem eucharystycznym.

Zakończenie

Moi drodzy, za chwilę przyjmiemy na nasze głowy popiół. 
Jest to przypomnienie o naszym przemijaniu i wezwanie nas, 
abyśmy czas Wielkiego Postu i czas całego naszego ziemskiego 
życia potrafili dobrze wykorzystać, bo nie będzie powtórki. Co 
pozostanie z nas tu, na ziemi? – proch. Powiedział to sam Bóg 
już na początku – do pierwszego człowieka po rajskim grzechu: 
„W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać poży-
wienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo 
prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 13, 19). Wszyscy 
wrócimy do ziemi. Ta ziemia, która nas dzisiaj karmi, zwłasz-
cza chlebem, jarzynami i owocami, przyjmie nas po śmierci 
na spoczynek. Ale Syn Boży, gdy był na ziemi, powiedział: 
„Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy co są w grobach, 
usłyszą głos Jego (głos Syna Bożego): ci, którzy pełnili dobre 
czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili 
złe czyny – zmartwychwstanie do potępienia” (J 5,29). Słuchaj-
my Tego, który nam to powiedział; ufajmy Mu w każdym czasie 
i powtarzajmy za św. Faustyną: Jezu, ufam Tobie.
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Człowiek wezwany do wyboru dobra
Świdnica, 7 marca 2019 r.

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

Wstęp

Temat dzisiejszej homilii brzmi: „Człowiek wezwany do 
wyboru dobra”. Punkt pierwszy: „Człowiek obdarzony zdol-
nością wolnego wyboru”. Punkt drugi: „Człowiek wezwany do 
wyboru życia, szczęścia i błogosławieństwa”. I punkt trzeci: 
„Wybór dobra związany z niesieniem krzyża, samozaparciem 
i z naśladowaniem Pana Jezusa”.

1. Człowiek obdarzony zdolnością wolnego wyboru

Zaczynamy od punktu pierwszego – „Człowiek obdarzony 
zdolnością wolnego wyboru”. Wiemy, że duch ludzki ma takie 
dwie władze duchowe. Jedną nazywamy intelektem albo rozu-
mem, a drugą władzę nazywamy wolą. Przez intelekt poznaje-
my, dzięki rozumowi mamy cały świat kultury, mamy naukę, 
mamy sztukę. Zwierzęta nie mają tych dziedzin życiowych 
– ani nauki, ani sztuki, ani nie malują, ani nie tworzą utworów 
muzycznych, ani nie rzeźbią. I mamy też religię. Żadne zwie-
rzę nie wyznaje religii, tylko człowiek, bo jesteśmy rozumni. 
To jest pierwsza władza – rozum, którą nas Pan Bóg obdarzył 
i przez to, że myślimy, że poznajemy, jesteśmy do Pana Boga 
podobni. I druga władza, to jest władza pożądawcza, duchowa, 
nazywana wolą. Za wolą idzie całe postępowanie, bo wola jest 
wolna i dąży z natury do dobra, ale niekiedy też w związku 
z tym, że jest wolna, wybiera zło. Tu mamy całą dziedzinę po-
stępowania, całą dziedziną świętości, bohaterów narodowych, 
religijnych, czyli świętych. To się rodzi z dobrych wyborów 
moralnych. Papież Jan Paweł II – święty papież – często nam 
przypominał, że zdolność do wolnych wyborów moralnych 
jest ozdobą człowieka i jest miarą jego godności. Jest, jak to 
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mówimy w filozofii, w antropologii, przymiotem, przez który 
człowiek transcenduje świat biologiczny.

2. Człowiek wezwany do wyboru życia, szczęścia 
i błogosławieństwa

Punkt drugi – „Człowiek wezwany do wyboru dobra, 
a konkretnie, przywołując pierwsze czytanie, do wyboru ży-
cia, szczęścia i błogosławieństwa”. Czytany dzisiaj fragment 
Księgi Powtórzonego Prawa przypomina nam ten epizod, kiedy 
Mojżesz staje przed narodem z tablicami otrzymanymi od Pana 
Boga – z Dziesięciorgiem Przykazań – i mówi: „Kładę dzisiaj 
przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, 
szczęście i nieszczęście. Wybierajcie” (por. Pwt 30,19b). Wybór 
szczęścia, wybór błogosławieństwa, wybór życia, to był wybór 
dobra, natomiast wybór śmierci, nieszczęścia i przekleństwa, 
to był wybór zła.

Moi drodzy, od tamtego czasu ludzie wybierają. Jedni wy-
bierają zło, inni wybierają dobro. Pan Bóg pragnie, żebyśmy 
zawsze wybrali dobro, które On wskazał w swoim Objawieniu. 
Dobro jest określone w tym, o czym mówią Boże przykaza-
nia, w tym, co mówił Pan Jezus, w tym, co jest uwiecznione 
w Ewangelii, ale jest tam także wskazane zło. Jest zachęta, 
byśmy wybierali dobro, ale niestety widzimy, że ludzie, mając 
wolność, wybierają także zło, czyli popełniają grzechy. Niektó-
rzy wierzący w Jezusa Chrystusa, wierzący w Boga, te grzechy 
mają odpuszczone, gdy żałują, gdy przychodzą i te grzechy 
wyznają, i proszą o przebaczenie. Ale wiemy, że są też tacy, 
którzy w grzechach umierają – nie tylko żyją, ale potem umie-
rają, odchodzą na drugi świat i według wszelkich przewidywań 
idą chyba na potępienie.

Kościół nigdy nie ogłasza, kto jest potępiony, ogłasza tyl-
ko, kto jest zbawiony i czyni to urzędowo, podejmując akty 
beatyfikacji i kanonizacji ludzi. Wnet będzie pięć lat, jak nasz 
papież Jan Paweł II został kanonizowany. Kościół to ogłasza. 
Natomiast Kościół nigdy nie ogłosił, że ktoś został potępiony. 
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Nawet o Stalinie, o Hitlerze, czy o innych zbrodniarzach, nie 
ma takiego wyroku, takiego dekretu.

3. Wybór dobra związany z niesieniem krzyża, 
samozaparciem i z naśladowaniem Pana Jezusa

Moi drodzy, w Wielkim Poście jesteśmy wezwani do wybo-
rów dobrych i moralnych. W punkcie trzecim chcemy powie-
dzieć, że wybór dobra i potem realizacja tego wybranego dobra, 
wiąże się zawsze z wysiłkiem, z tym tryptykiem, o którym Pan 
Jezus dzisiaj nam mówi: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje!” (Łk 9,23). Kto wybiera dobro, to musi się za-
pierać samego siebie. Co to znaczy zapierać się samego siebie? 
To znaczy zadziałać przeciwko naszej cielesnej, materialnej 
pożądliwości. To zapieranie się samego siebie idzie w dwóch 
kierunkach. Odrzucenie zła, mówienie każdej pokusie – „nie”. 
Gdy ktoś nam proponuje zło, to mówimy – „nie”. To może wiele 
człowieka kosztować i jest tu potrzebne samozaparcie. I też 
jest potrzebne samozaparcie, gdy wybierzemy dobro i są prze-
szkody, żeby to dobro osiągnąć. Czasem zamierzamy zawrócić, 
zrezygnować, żeby nie iść dalej, bo jest ciężko, bo trudno jest 
wytrzymać. A jak się zaprzemy samych siebie i idziemy dalej, to 
wygrywamy i mówimy wtedy za św. Pawłem: „Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). A więc samozaparcie.

Dalej, branie krzyża na co dzień. Kto wybiera dobro, wy-
biera krzyż. Nie może być inaczej. Ojciec Maksymilian wy-
brał dobro, podjął decyzję pójścia na śmierć głodową. To jest 
straszna śmierć, kiedy nie daje się człowiekowi pożywienia. 
Ojciec Maksymilian tyle dni tam spędził. Nie wiemy o czym 
myślał. Pamiętam, że kiedyś w „Tygodniku Powszechnym” 
był taki artykuł, że ktoś próbował wniknąć w tę sytuację i od-
powiedzieć na pytanie, co mógł myśleć Ojciec Maksymilian, 
gdy oczekiwał na śmierć, gdy jeszcze był przytomny. Wiemy, 
że w końcu  musiano go dobić zastrzykiem i w ten sposób 
przyśpieszyć śmierć.
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Kto wybiera dobro, niesie krzyż. Czasami dla żony krzy-
żem jest mąż czy odwrotnie, dla męża czasem żona może być 
krzyżem, ale jeżeli wybieramy dobro, to znaczy, że zostajemy 
razem, idziemy dalej razem i nie rozwodzimy się. To jest 
niesienie krzyża. Kto chce być dobrym księdzem, wcześniej 
dobrym klerykiem, siostrą zakonną, w duchu Ewangelii, to też 
codziennie niesie krzyż. Te krzyże mają różne imiona, ale są. 
I wreszcie, kto wybiera dobro, to idzie za Jezusem, naśladuje 
Pana Jezusa.

Drodzy bracia i siostry! Jesteśmy wezwani do wyboru dobra, 
które nas kosztuje – samozaparcie, niesienie krzyża, naślado-
wanie Pana Jezusa – ale to jest wybór szczęścia i ziemskiego, 
i wiecznego. Szczęście wieczne i doczesne człowieka rozstrzyga 
się w wyborach moralnych. To dzisiaj napisałem na Twitterze.

Moi drodzy, kończymy tekstem biblijnym. Zapamiętajmy 
sobie tę ważną scenę biblijną, mianowicie: „Kładę dzisiaj 
przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, 
szczęście i nieszczęście. Wybierajcie”.

Chrystus powołujący nas jest naszym 
najlepszym lekarzem

Świdnica, 9 marca 2019 r.
Msza św. z udzieleniem posługi lektora 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodny Księże Rektorze wraz z całą wspólnotą Wyższego 
Seminarium Duchownego w Świdnicy,

Drodzy kandydaci do posługi lektoratu,
Drogie siostry zakonne,
Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie!
Dzisiejsza krótka Ewangelia prezentuje nam dwa zdarzenia 

związane z działalnością nauczycielską Pana Jezusa. Są nimi: 
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powołanie celnika Lewiego do grona najbliższych uczniów 
Jezusa oraz uczta wydana na cześć Jezusa przez powołanego 
Lewiego. Przyglądnijmy się tym dwom zdarzeniom i rozeznaj-
my jakie przesłanie nam Bóg przez nie przekazuje dla nas na 
dziś i jutro naszego życia.

1. Przesłanie płynące z powołania celnika Lewiego do 
grona uczniów Jezusa

Jezus na początku swojej publicznej działalności utworzył 
grono dwunastu najbliższych uczniów, których z czasem nazwał 
apostołami. Liczba dwanaście nawiązywała do dwunastu synów 
patriarchy Jakuba, którzy dali początek dwunastu pokoleniom 
Izraela. W Ewangeliach znajdujemy opis powołania siedmiu 
mężczyzn do grona najbliższych uczniów Jezusa. Byli to: 
Szymon – Piotr i jego brat Andrzej, Jakub i jego brat Jan, Filip 
i Natanael, który jest utożsamiany z apostołem Bartłomiejem 
oraz celnik Lewi – Mateusz. Wszyscy oni zostali powołani nad 
jeziorem Galilejskim. Najbardziej zaskakujące i kontrowersyjne 
było powołanie celnika Lewiego, o którym mówi dzisiejsza 
Ewangelia. „Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego 
na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On zosta-
wił wszystko, wstał i poszedł za nim” (Łk 5,27-28). Okazało 
się, że Jezus chciał mieć w gronie najbliższych uczniów nie 
tylko prostych rybaków, ale wezwał do siebie także celnika, 
poborcę podatków, oszusta, człowieka skorumpowanego, który 
prawdopodobnie okradał ludzi i rzymskiego okupanta. Było to 
wielkie zaskoczenie dla samego Lewiego, a także dla uczniów 
Jezusa. Jezus powołując Lewiego do grona apostołów uzdrowił 
jego duszę. Ze znienawidzonego w społeczeństwie żydowskim 
człowieka, na którym z pewnością ciążyły różne wykroczenia 
i grzechy, stał się Chrystusowym uczniem. Celnik Lewi dał się 
przeobrazić w apostoła Mateusza, w nowego człowieka.

Drodzy bracia, ilekroć wspominamy to powołanie Mate-
usza, tylekroć uświadamiamy sobie to, że Pan Bóg ma swoje 
kryteria, wedle których działa, nieco odmienne od naszych. 
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Może też lepiej rozumiemy dlaczego nas wybrał. Z pewnością 
nie mieliśmy takiej burzliwej przeszłości jak Lewi. Kościół 
nam wprawdzie postawił wymagania, abyśmy mogli zostać 
kapłanami, ale niejeden raz w życiu czujemy naszą niegodność, 
aby być obdarowanym takim powołaniem. Mając świadomość 
swoich słabości i grzeszności, tym bardziej traktujemy nasze 
powołanie jako szczególny dar nie tyle dla nas, ale dla wspól-
noty Kościoła. Przejdźmy do drugiego zdarzenia przywołanego 
przez dzisiejszą Ewangelię, do uczty w domu Lewiego.

2. Przesłanie Jezusa z uczty u Mateusza

Mateusz zrozumiał jak wielką łaskę otrzymał od Jezusa, 
dlatego zorganizował u siebie ucztę, na którą zaprosił Jezusa 
a także swoich dawnych kolegów, swoich byłych współpra-
cowników. Znaleźli się tam także przy stole faryzeusze, którzy 
widząc, co się dzieje, zaczęli szemrać i atakować uczniów Jezu-
sa, że mają takiego Mistrza, który je i pije z celnikami i grzesz-
nikami. Faryzeusze i uczeni w Piśmie z pewnością uznawali 
się za sprawiedliwych. Nie mieli sobie niczego do zarzucenia. 
Uważali się za doskonałych wyznawców religii Mojżeszowej. 
Jezus jednak nie stanął po ich stronie, nie przyznał im racji, ale 
był bliski i zatroskany o tych, których uznawano za grzeszników 
i którzy najprawdopodobniej czuli się grzesznikami i zmieniali 
swoje życie po spotkaniu z Nim. W faryzeuszach nic się nie 
stało, oni pozostali przy swoim. A Jezus publicznie wyznał 
wobec wszystkich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, 
którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia 
sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5,31-32).

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, oraz bracia i siostry 
w każdym innym powołaniu, wszystkim nam może się także 
przydarzyć, że gdzieś może się zagubić w nas poczucie grzesz-
ności. Potrafimy siebie rozgrzeszać i wiele spraw tłumaczyć na 
naszą korzyść. Tak to świat jest pełen ludzi sprawiedliwych, 
także osób duchownych, tylko nie wiadomo skąd się bierze tyle 
zła na naszej ziemi. Chrystus dzisiaj mówi: „Nie przyszedłem 



224

wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5,32). Trzeba 
nam zrzucić skorupę sprawiedliwości. Musimy najpierw zoba-
czyć jak bardzo jesteśmy grzeszni i jak bardzo potrzebujemy 
lekarza i to wszyscy, my – duchowni i wy – wierni świeccy.

Kiedyś św. Paweł nazwał się pierwszym grzesznikiem. 
Wiemy, że dziś papież Franciszek kilkakrotnie wyznał, że jest 
pierwszym grzesznikiem. Zatem i my czujmy się grzeszni-
kami. Nie uważajmy się za zdrowych, bo gdy uważamy się 
za zdrowych, a jesteśmy faktycznie chorzy, to nasza choroba 
jest szczególnie niebezpieczna. Przebywajmy jak najczęściej 
z Jezusem na uczcie, pamiętając o Jego dzisiejszych słowach: 
„Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 
grzeszników” (Łk 5,32).

3. Słowo do braci przyjmujących posługę lektoratu

Drodzy bracia, kandydaci do posługi lektoratu. Jest was tylko 
trzech, tym bardziej patrzymy na was z wielką troską, aby ta 
mała ilość przełożyła się na wspaniałą jakość. Dzisiaj stawiacie 
kolejny krok na drodze do kapłaństwa. Przez posługę lektoratu 
nabędziecie prawa do uroczystego proklamowania słowa Bo-
żego podczas świętej liturgii. Pełnijcie tę funkcję z wielkim 
pietyzmem. Pamiętajcie, że to słowo, które będziecie czytać, 
w pierwszej kolejności jest do was skierowane. Tym słowem 
kształtujcie swoje życie, a potem zabiegajcie, by tak to słowo 
podać słuchaczom, żeby ich zachwycało. Słowo Boże ma moc 
samo w sobie, ale wiemy, że narzędzie, które przekazuje to 
słowo jest też bardzo ważne.

Zakończenie

Drodzy bracia, w roku poświęconym Eucharystii módlmy 
się o nowy zapał do czytania Pisma Świętego. Niech spełni się 
na nas obietnica Boża wyrażona dziś przez proroka Izajasza: 
„Wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciem-
ność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, 
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nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości tak, 
że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie 
wyczerpie” (Iz 58, 10b-11).

Z Chrystusem odrzucamy pokusy 
szatańskie

Świdnica, 10 marca 2019 r.
Msza św. z udziałem sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 

Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

1. Pokusy szatana przedstawione Chrystusowi

Drogie siostry, Jezus Chrystus zaraz po przyjęciu chrztu od 
Jana, namaszczony Duchem Świętym, udaje się na pustynię. 
Tam pości przez czterdzieści dni. Na końcu poddaje się poku-
som szatana.

Diabeł przedstawił Chrystusowi trzy pokusy. Pokusa pierw-
sza: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, 
żeby stał się chlebem” (Łk 4, 3). Szatan wydaje się mówić: 
przemień go w chleb i najedz się, bo przecież po tak długim po-
ście, jesteś głodny! Jako Mesjasz przemieniaj ziemię w miejsce 
powszechnego dobrobytu, zamieniaj kamienie w chleb. Niech 
ludziom wreszcie będzie dobrze. Tego przecież oczekują od 
Mesjasza. Widzimy, że pokusa była wyrafinowana: miała na 
celu osiągnięcie dobra, wprawdzie doczesnego, ale dobra. Jezus 
ją jednak zdecydowanie odrzuca. Odpowiada słowami z Księgi 
Powtórzonego Prawa (Pwt 8,3): „Nie samym chlebem żyje 
człowiek” (Łk 4,4). Chlebem ziemskim nie można zaspokoić 
w pełni głodu człowieka. Człowiek potrzebuje innego pokarmu 
do zaspokojenia swego głodu. Potrzebuje słowa Bożego, po-
trzebuje słowa prawdy, potrzebuje dobra, miłości, sprawiedli-
wości i ostatecznie potrzebuje żyć wiecznie, odczuwa lęk przed 
unicestwieniem. Nie wystarcza mu choćby bogata, szczęśliwa 
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doczesność. Potrzebuje szczęśliwej wieczności, wiecznego 
trwania, które może mu zapewnić jedynie Bóg.

Pokusa druga: szatan wyprowadza Chrystusa na górę, po-
kazuje Mu wszystkie królestwa świata, ich przepych i mówi: 
„Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie 
są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz 
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje” (Łk 4,6-7). Może 
to oznaczać: obejmiesz rządy nad światem, poczujesz się władcą 
politycznym, ale musisz się mi pokłonić i pamiętać, że to ja ci 
to dałem, mnie to zawdzięczasz. Znowu wierutne, podstępne 
kłamstwo. Chrystus odrzuca pokusę złego ducha, odwołując się 
ponownie do Księgi Powtórzonego Prawa (6,13): „Napisane 
jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz»” (Mt 4,8). Tym samym komunikuje 
szatanowi: nie chcę od ciebie władzy, posiadłości, znaczenia 
i nie złożę ci pokłonu. Kłaniać się powinno tylko Bogu, a nie 
bożkom. W kłanianiu się Bogu, w posłuszeństwie Mu okazy-
wanym, kryje się wielkość i godność człowieka.

Pokusa trzecia: szatan wyprowadza Jezusa na róg świątyni 
i mówi: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest 
bowiem napisane: «Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię 
strzegli» i «na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień»” (Łk 4,9-11). Znowu słyszymy zachętę 
szatana: pokaż kim jesteś, niech Cię podziwiają. Stać cię na 
to. Chrystus konsekwentnie odrzuca i tę propozycję. Odwołuje 
się znowu do słów tej samej Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 
6,16): „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” 
(Łk 4,12). Bóg nie chce spektakularnie okazywać swej potęgi, 
dla poklasku i sensacji. Nie wolno Boga wystawiać na próbę, 
prosząc go o pozorne dobro, o dobro, w którym szukamy wła-
snej chwały, własnego interesu.

2. Szatan dalej kusi, kusi także nas

Drogie siostry, całe nasze życie podobne jest do życia Pana 
Jezusa. Jezus zresztą sam chciał się do nas upodobnić we 
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wszystkim oprócz grzechu. Chrystus chociaż był pełen Ducha 
Świętego, to jednak doświadczył kuszenia od szatana. Pozwolił 
przystąpić do siebie szatanowi, by dać nam przykład jak mamy 
odrzucać propozycje szatana. Do nas też ma dostęp szatan, 
mimo, że bywamy pobożni, mimo że tyle czasu poświęcamy 
na modlitwę, mimo że żyjemy w stanie łaski uświęcającej, że 
podejmujemy pokutę i praktykujemy post – diabeł raz po raz 
do nas przystępuje, by nas kusić.

Czasem wydaje się nam, że jesteśmy przegrani. Wiemy, że 
zły duch jest bardzo inteligentny, że zna bardzo dobrze Biblię, 
że posiada wielką wiedze i umiejętności. Jednak mimo jego 
inteligencji i mocy, możemy odnosić nad nim zwycięstwo. 
Naszą mocą w walce z szatanem jest Duch Święty. Dlatego tak 
ważna jest modlitwa błagalna do Ducha Świętego o rozeznanie, 
o pomoc i siłę do odrzucania diabelskich pokus..

Drogie siostry, módlmy się pokornie i wytrwale, abyśmy 
potrafili odróżniać podstępne pokusy złego ducha od prawdzi-
wych natchnień Ducha Świętego, abyśmy byli przekonani, że 
nasza pomyślność doczesna i wieczna zależy od okazywania 
Panu Bogu posłuszeństwa, na wzór samego Chrystusa. Niech 
Maryja, nasza Matka, prowadzi nas wielkopostną drogą ku 
radosnym Świętom Wielkanocnym.

Z łona ziemi do łona wieczności
Leżajsk, 11 marca 2019 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. Ryszarda Sudoła 
Kaplica na cmentarzu komunalnym

I. Wprowadzenie do Mszy św. pogrzebowej

Czcigodny księże prałacie, proboszczu i dziekanie leżajski 
wraz z obecnymi tu kapłanami. Proszę mi pozwolić, że w pierw-
szych słowach zwrócę się do rodziny zmarłego, dziś przez nas 
żegnanego Ryszarda.
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Droga Heleno, małżonko zmarłego Ryszarda. Moniko 
i Tomaszu wraz ze swoim rodzinami; drodzy bracia zmarłego 
wraz ze swoimi rodzinami – jesteśmy z wami w tej trudnej dla 
was chwili pożegnania waszego taty, dziadka i brata. Mądrzy 
ludzie mówią, że gdy umiera ktoś z rodziców, tracimy cząstkę 
rodzinnego domu. Mówimy, że rodzice nigdy nie żyją za długo. 
Zawsze umierają za wcześnie. W tej trudnej dla was chwili 
pożegnania waszego męża, ojca, brata i przyjaciela, składamy 
wam serdeczne wyrazy współczucia i zapewnienie o naszej 
modlitwie. Naszej Mszy św. pogrzebowej, którą rozpoczynamy 
sprawować, towarzyszą dwie intencje: dziękczynna i błagalna. 
Podziękujemy w tej Mszy św. Panu Bogu za dar życia śp. Ry-
szarda, podziękujemy za każde dobro, które przekazał przez 
niego ludziom na drodze jego życia. Do dziękczynienia dołą-
czamy prośbę, aby Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, 
oczyścił jego duszę z grzechów, by mógł w niebie oglądać Boga 
i cieszyć się szczęściem wiecznym.

Żeby te intencje Panu Bogu się podobały, abyśmy mogli 
godnie złożyć Bogu tę Najświętszą Ofiarę, uznajmy przed 
Bogiem, że jesteśmy grzeszni i prośmy o Boże miłosierdzie 
i przebaczenie.

II. Homilia

1. Z prochu ziemi do życia uwielbionego w niebie

Drodzy bracia i siostry, przed sześcioma dniami, w Środę 
Popielcową, rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Na znak 
pokuty przyjęliśmy na nasze głowy popiół. Księża nakładający 
popiół mogli wypowiadać dwie formuły. Jedna to słowa Pana 
Jezusa z Jego pierwszego kazania: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” – „Convertete et credite Evangelio” (Mk 1,15b). 
Druga formuła jest parafrazą słów Pana Boga skierowanych 
w raju do Adama po grzechu pierworodnym: „Pamiętaj czło-
wiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” – „Memento 
homo quia pulvis es et in pulverem rewerteris” (por. Rdz 3,19). 



229

Prawda tych ostatnich słów staje się dla nas bardzo wyrazista 
podczas pogrzebu, gdy składamy do grobu ciało zmarłego 
człowieka. To ciało za wiele lat się rozłoży w grobie. Stanie 
się rzeczywiście prochem. Wiedząc o tym jest nam smutno, 
że tak się dzieje, że ludzie, których kochamy odchodzą od nas 
i ich ciała z czasem zamieniają się w proch. Jednak Bóg nam 
mówi prawdziwe, wprost niewiarygodne słowa, że ten proch 
kiedyś ożyje. Oto w Księdze Proroka Izajasza znajdujemy sło-
wa: „Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich ciała, obudzą 
się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja 
jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych” (Iz 26,19). 
A więc ciała zmarłych powstaną z prochu ziemi. Św. Paweł dziś 
powiedział do nas: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje 
nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie 
trwały w niebie” (2 Kor 5,1). Pan Jezus kiedyś mówił: „Nadcho-
dzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, 
usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na 
zmartwychwstanie życia” (J 5,29).

Dzisiaj zaś Chrystus zapewnia nas, że odszedł do nieba, aby 
nam przygotować miejsce: „Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powie-
dział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem” (J 14,1-3). Słowa 
te wypowiedział nie człowiek, nie polityk czy filozof, ale Bóg– 
człowiek. To On przyszedł tu, na ziemię, nie tylko po to, by 
ogłosić prawdę o życiu wiecznym, ale sam zadał śmierci cios. 
Jako pierwszy mieszkaniec Ziemi zwyciężył śmierć, przeszedł 
przez śmierć do życia; zmartwychwstał i zapowiedział zmar-
twychwstanie, życie dla wierzących w Niego. Zapowiedział 
inny dom dla nas, lepszy od tego ziemskiego, dom, w którym 
ludzie nie chorują, nie martwią się; dom, gdzie nie ma wojen, 
nieszczęść, cierpienia, gdzie ludzie już nie umierają, gdzie już 
nic złego nie może się stać. Przed bramę tego domu przynosi-
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my dzisiaj z wiarą i miłością zmarłego Ryszarda, męża i ojca 
rodziny i prosimy, aby Gospodarz Domu Wiecznego przyjął go 
na stałe zamieszkanie.

Jest zwyczaj, że podczas pogrzebu spoglądamy na drogę 
życia ziemskiego, jaką przebył zmarły człowiek. Spójrzmy 
przeto na drogę życia dziś żegnanego śp. Ryszarda.

2. Droga życia śp. Ryszarda Sudoła (1944-2019)

Ryszard Sudoł urodził się 2 kwietnia 1944 roku w Leżajsku 
przy ul. Moniuszki, w rodzinie Józefy i Jana Sudoł. Miał trzech 
braci: starszego Józefa, Kazimierza, który zmarł w 1958 r. 
i Mariana. W domu rodzinnym otrzymał dobre wychowanie od 
swoich rodziców. Uważał to za wspaniałe wiano, które wyniósł 
z domu rodzinnego. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły 
podstawowej, we wrześniu 1958 roku podjął naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Tam 
właśnie spotkaliśmy się w klasie 8c: Helena Tryczyńska, Ry-
szard Sudoł, Ignacy Dec i ponad trzydziestu naszych koleżanek 
i kolegów. Naszym wychowawcą klasowym przez cztery lata 
był prof. Mieczysław Pieniążek, który uczył nas języka fran-
cuskiego. Mieliśmy wspaniałych nauczycieli z prof. Józefem 
Depowskim, polonistą na czele. Lekcje religii z ks. prof. Janem 
Urzejowskim odbywały się w zakrystii kościoła leżajskiej fary. 
Po zdaniu matury w maju 1962 roku rozpierzchnęliśmy się 
w różne strony Polski i świata. Niektórzy udali się na studia 
wyższe i różne szkoły, kolegia i kursy pomaturalne. Ryszard, 
mając zamiłowanie do przyrody i do pracy rolniczej, wybrał 
Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie. Ja złożyłem jeszcze przed 
zdaniem matury dokumenty do Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie, ale zaraz po maturze je wycofałem i wstąpiłem do 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Gdy się 
o tym dowiedział jeden z naszych kolegów z klasy, powiedział: 
Ignac Dec zwariował, poszedł do Seminarium Duchownego. 
Śp. Ryszard po uzyskaniu magisterium wrócił w rodzinne strony 
i 27 marca 1967 r. zawarł sakramentalny związek małżeński 
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z koleżanką z naszej klasy, Heleną Tryczyńską w kościele 
farnym w Leżajsku i podjął pracę w rolnictwie. Przez 20 lat 
pracował kolejno w następujących miejscowościach: Zapałów, 
Cieplice, Wysock, Dąbrowica, Dębno i Jelna. Piastował tam 
kierownicze stanowiska: kierownika, a potem dyrektora.

W małżeństwie Heleny i Ryszarda przyszło na świat dwoje 
dzieci Monika i Ireneusz-Tomasz, których rodzice dobrze 
wychowali i wykształcili, którzy z kolei założyli swoje, nowe 
rodzony. Rodzice Helena i Ryszard doczekali się czwórki 
dobrych wnuków. Śp. Ryszard od 10 lat był na emeryturze. 
Z upływem lat tracił powoli zdrowie. Jego odejście do wieczno-
ści jest wielkim zaskoczeniem nie tylko dla najbliższych osób, 
ale dla wszystkich nas. Tydzień temu, w ubiegły poniedziałek, 
przed porannym wyjściem do kościoła, choroba powaliła go 
z nóg. Mimo usilnych zabiegów najbliższej rodziny i leżajskich 
lekarzy, nie udało się pokonać ataku choroby. Ryszard zmarł, 
zaopatrzony wcześniej świętymi sakramentami, nad ranem 
w ostatnią sobotę, w dzień maryjny, 9 marca br.

3. Św. Ryszard jako mąż, ojciec i dziadek rodziny 
katolickiej

Moi drodzy odszedł od nas szlachetny, dobry, chociaż bardzo 
wymagający od siebie i od drugich – mąż i ojciec, i dziadek ro-
dziny katolickiej. Był przede wszystkim człowiekiem głębokiej 
wiary i modlitwy, stróżem wartości religijnych – katolickich 
i patriotycznych, narodowych. Uwydatniając jego walory 
religijne chcę najpierw powiedzieć, że był obecny na mojej 
Mszy św. prymicyjnej w leżajskiej farze, 29 czerwca 1969 r., 
a potem na przyjęciu w Hucisku. Jako ojciec rodziny chrześci-
jańskiej odbył 9 pieszych pielgrzymek z diecezji przemyskiej 
do Częstochowy. Należał do Róży Różańcowej św. Józefa. 
Udzielał się w kiosku parafialnym „Siewca” i był członkiem 
Akcji Katolickiej. Brał udział w różnych pielgrzymkach para-
fialnych. W każdy piątek był na adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w kościele farnym. Był dobrym i gorliwym katolikiem. 
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Od wielu lat, codziennie uczestniczył we Mszy św. porannej 
o godz. 6.30. Pielgrzymował też do Ziemi Świętej. Był w kilku 
miejscach na spotkaniach modlitewnych ojca św. Jana Pawła II 
podczas jego pielgrzymek do Polski. Był także 8 kwietnia 
2005 roku na jego pogrzebie w Rzymie.

3. Zakończenie – słowo pożegnania

Drogi Ryszardzie, na zakończenie tej refleksji, jeszcze 
kilka dobrych słów do Ciebie. Wraz z Twoją najbliższą ro-
dziną dziękujemy dziś Panu Bogu za Ciebie, za Twoje życie 
ziemskie, które dobiegło końca. Dziękujemy, że dane nam 
było z Tobą przebywać, z Tobą iść przez życie. Dziękujmy 
za dobro, które Bóg przekazał przez Ciebie w trakcie twojego 
życia – nam i innym ludziom, których spotkałeś na drogach 
swego życia. Dziękujemy także Tobie, za ślad, który odcisnął 
się w naszych sercach za Twoją przyczyną. Przez tyle lat byłeś 
zwornikiem Twojej rodziny, byłeś magnesem przyciągającym 
dzieci i wnuczęta do rodzinnego gniazda. Wiemy, że wiele 
wymagałeś od siebie i także od twoich najbliższych. Wiemy, 
że kochałeś pierwszy rodzinny dom, z którego wyszedłeś. Tak 
często odwiedzałeś swoich rodziców, a potem Twoich braci 
z ich rodzinami. Ceniłeś także dom rodzinny, który założyłeś 
wraz z Twoją małżonką Heleną dla Waszych dzieci. Twoja 
miłość do najbliższych była wymagająca, ale zawsze miała na 
celu osiągnięcie jakiegoś dobra.

Drogi Rysiu, dziękujemy Ci za twoją miłość do przyrody, za 
Twoje przywiązanie do ziemi, naszej matki-karmicielki. Twoja 
praca w rolnictwie otwierała Cię na Pana Boga.

Drogi Ryszardzie, dziękujemy Ci za Twoją pobożność, za 
Twoją wiarę, za przywiązanie do Kościoła, do Mszy św., do 
adoracji, do nauki Kościoła. Ja osobiście dziękuję za Twoją 
radość, gdy się dowiedziałeś, że Chrystus wezwał mnie do 
kapłaństwa. Dziękuję za Twoją obecność na mojej prymi-
cyjnej Mszy św., za Twoją modlitwę, abym był dobrym księ-
dzem.
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Drogi Ryszardzie, dziękujemy Ci za Twoją miłość do Maryi. 
Świadczy o tym dziewięć Twoich pieszych pielgrzymek na 
Jasną Górę i częste wizyty u Matki Bożej Leżajskiej w bazy-
lice i w kościele farnym. Dziękujemy za przykład modlitwy 
różańcowej.

Niech Twoja dusza, uwolniona z więzów ciała pobiegnie 
do Twojego pierwszego rodzinnego domu, niech biegnie do 
gmachu naszego liceum, niech odwiedzi Twoje miejsca pracy, 
niech zatrzyma się w świątyniach, w których wielbiłeś Pana 
Boga i w Twoim drugim domu rodzinnym, gdzie spędziłeś 
jesień swego życia. Niech w wieczności powitają Cię Twoi 
rodzice i Twoi bliscy poprzednicy w wierze. Niech odnajdzie 
Boże Oblicze.

A my w tej Eucharystii będziemy prosić, by Jezus Chrystus 
nasz Zbawca wybielił w swojej zbawczej krwi wszystkie cienie 
Twego życia, niech Cię obdarzy miłosierdziem i przybierze Cię 
podczas tej Eucharystii w szaty zbawienia i zaprowadzi na nie-
bieskie mieszkanie. Spoczywaj w pokoju i szczęściu wiecznym. 
Mówimy Ci dziś, do zobaczenia w Domu Ojca.

Do pojednania z Bogiem przez 
pojednanie z człowiekiem

Częstochowa, 15 marca 2019 r.
Msza św. podczas XV Pielgrzymki Maturzystów na Jasną Górę 

Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej

I. Słowo powitania i wprowadzenia do Mszy św.

Czcigodny ojcze przeorze Janie, serdecznie dziękuję 
w imieniu kapłanów tu obecnych i młodzieży maturalnej 
z diecezji świdnickiej, a także w imieniu wszystkich tu obec-
nych pielgrzymów, za słowo powitania i wprowadzenia nas 
w modlitewny klimat tego świętego miejsca. Chcę wyrazić 
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wielką radość z obecności wśród nas księdza prałata dra Mar-
ka Korgula, wikariusza biskupiego ds. katechezy i zarazem 
dyrektora Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii 
Biskupiej wraz z jego współpracownikiem ks. Damianem 
Mroczkowskim. Pozdrawiam wszystkich księży, opiekunów 
naszej młodzieży. Pozdrawiam dyrektorów szkół, katechetów, 
rodziców, a w szczególności was, kochana młodzieży maturalna 
z diecezji świdnickiej i z innych parafii i diecezji. Moi drodzy, 
młodzi przyjaciele z diecezji świdnickiej, jest to w tym roku 
już XV pielgrzymka maturzystów, przybywająca na Jasną 
Górę. Poczynając od roku 2005, każdego roku przybywali tu 
wasi poprzednicy, nasi maturzyści, przybywali zawsze w trzeci 
piątek marca. Wraz z wami, droga młodzieży, pozdrawiam na 
tym świętym miejscu wszystkich dzisiejszych jasnogórskich 
pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Powierzmy się kolejny raz 
Panu Bogu w tej Najświętszej Ofierze, otwórzmy się na Jego 
słowo i na początku uznajmy przed Bogiem naszej winy.

Wstęp

Drodzy czciciele Matki Bożej Jasnogórskiej, bracia i siostry 
w Chrystusie, kochani maturzyści, podczas każdej Mszy św. 
otrzymujemy dwa pokarmy dla naszego ducha; pokarm Boże-
go słowa i pokarm eucharystyczny, czyli pokarm Ciała i Krwi 
Pana Jezusa. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przyjęcia 
pokarmu słowa Bożego. To słowo jest dla nas, jest na dzisiaj 
i na jutro dla każdego, dla każdej z nas. Każdy i każda nas, 
posiada odrębną osobowość, odrębne problemy, odrębny pesel. 
Mamy nieco odmienne życiorysy. Mamy różnych rodziców, 
określone rodzeństwo. Wiemy, że rodzice i rodzeństwo, to są 
ludzie nie przez nas wybrani. To Pan Bóg nam ich wybrał, aby 
byli naszymi rodzicami, siostrami, braćmi. My, możemy sobie 
jednak wybierać przyjaciół.

Moi drodzy, już wiemy jaki jest główny temat dzisiejsze-
go słowa Bożego. Jeśli z uwagą wysłuchaliśmy dzisiejszych 
czytań, to wiemy, że głównym tematem czytania pierwszego, 
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psalmu responsoryjnego i dzisiejszej Ewangelii, jest problem 
przebaczenia i pojednania. Dlatego też w homilii obecnej za-
stanowimy się czym jest nasze pojednanie z Bogiem i naszymi 
bliźnimi. Temat ten wydaje się być odpowiedni na dzisiejszy 
piątkowy dzień, jako że każdy piątek nam przypomina to, że 
Chrystus umarł za nas na krzyżu, aby zgładzić nasze grzechy 
i pojednać nas z Bogiem.

1. Nasze pojednanie z Bogiem

Rozpocznijmy od cytatu z pierwszego czytania: „To mówi 
Pan Bóg: «Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, 
które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępował-
by według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: 
nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz 
będzie żył dzięki sprawiedliwości z jaką postępował. Czyż ma 
mi zależeć na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej 
na tym, by się nawrócił i żył?»” (Ez 18,21-23). Te słowa nam 
przypominają, że nasze poróżnienie z Panem Bogiem następuje 
przez nasz grzech, czyli przez czyn niezgodny z Bożym przy-
kazaniem, a także z głosem naszego sumienia.

Co należy zrobić, żeby doprowadzić do pojednania się z Pa-
nem Bogiem? Żeby między nami i Panem Bogiem doszło do 
pojednania, czyli do odrodzenia się jedności i przyjaźni potrzeba 
z naszej ludzkiej strony podjąć działanie, w którym można 
wyróżnić trzy etapy. Jakie? Etap pierwszy – przyznanie się do 
grzechu; etap drugi – wyznanie grzechu oraz etap  trzeci – od-
wrócenie się od grzechu. Przyglądnijmy się tym etapom.

a) Przyznanie się do grzechu

Od razu powiedzmy, że nie jest to łatwe. Dzisiaj się nam tu 
i owdzie wmawia, że uznanie własnego grzechu i wiążące się 
z tym poczucie winy jest czymś nienormalnym; jest po prostu 
postawą chorobliwą, z której należy się leczyć. Takich ludzi 
odsyła się niekiedy do psychologa albo do psychiatry czy do 
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egzorcysty. A jak to jest naprawdę? Katechizm Kościoła Kato-
lickiego poucza, że świadomość własnego grzechu i związane 
z nią poczucie winy jest czymś normalnym, czyli prawidłowym. 
Kto najczęściej ma kłopoty z przyznaniem się do grzechu? 
Najczęściej z tym mają kłopoty egocentrycy, ludzie, którym 
brakuje pokory. Pokora zaś jest patrzeniem na siebie w praw-
dzie. Jeśli zauważysz u siebie czy u kogoś z twojego otoczenia 
brak poczucia grzechu i winy, to trzeba pamiętać, że człowiek 
ten nie zna prawdy o samym sobie, próbuje sobie wmówić coś, 
co nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Rzecz jasna, że 
poczucie winy i świadomość czy też poczucie grzechu bywa 
proporcjonalna do ciężaru, wielkości popełnionego zła.

b) Wyznanie grzechu

Kiedy mamy świadomość grzechu i jest nam z tym grze-
chem niedobrze, kiedy pojawiają się wyrzuty sumienia, jakiś 
wewnętrzny niepokój, trzeba grzech z siebie wyrzucić, czyli 
wyznać. Nie można tego uczynić gdziekolwiek i przed kim-
kolwiek. Jeśli jesteś katolikiem i uczęszczasz na katechezę, 
to znasz tę scenę, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu 
przyszedł do wystraszonych apostołów, żeby ich poinformować, 
że żyje, że zmartwychwstał, tak jak za życia ziemskiego zapo-
wiadał. Wtedy na spotkaniu z nimi powiedział do nich słowa: 
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 
im  odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” 
(J 20,22-23).

Droga młodzieży, wiemy, że w krajach Europy zachodniej 
w ostatnich latach przestali się wierni spowiadać. Sakrament Po-
kuty znajduje się tam w niemałym kryzysie. Jest wiele przyczyn 
tego zjawiska. Z pewnością osłabienie poczucia grzechu, ale 
także wykreślenie tematu grzechu z nauczania religijnego, jak 
również wpływ Kościoła protestanckiego, w którym nie uznaje 
się tego sakramentu. Nasi wierni – Polacy, gdy przyjeżdżają 
do kraju, przystępują chętnie do spowiedzi, by mieć pewność 
pozbycia się grzechów.
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c) Odwrócenie się od grzechu

W zakończeniu dzisiejszego pierwszego czytania słyszeli-
śmy słowa: „A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której 
się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to 
zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił 
od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego 
na pewno żyć będzie, a nie umrze” (Ez 18,27-28). Niektórzy, 
zwłaszcza nałogowcy twierdzą, że nałogu nie da się pokonać, 
że niektórych grzechów nie da się zaniechać. Jest to złudze-
nie. Życie potwierdza to, że z każdego dołka można wyjść, 
z każdego bagna, błota, można się wydostać. Są ludzie, którzy 
wyszli na prostą i naprawdę odwrócili się od grzechu.

2. Nasze pojednanie z człowiekiem

Znowu rozpocznijmy od słów Bożych. Jezus dzisiaj 
nam powiedział: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 
zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojed-
naj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” 
(Mt 5, 23-24). Pan Jezus w tych słowach chce nas pouczyć, 
ze nie ma pojednania z Panem Bogiem bez pojednania się 
z człowiekiem. W modlitwie „Ojcze nasz” mówimy: „I odpuść 
nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com”. Wiemy, niestety, że niektórzy ludzie te słowa mówią, 
a są niepojednani z bliźnimi, wypowiadają te słowa modlitwy 
kłamliwie.

Zauważmy, że przebaczenie i pojednanie nie oznacza za-
pomnienia, a także że przebaczenie i pojednanie nie usuwa 
z nas poczucia doznanej krzywdy. Pamiętajmy jednak, że 
przebaczenie i pojednanie nie sytuuje się na poziomie uczuć, 
emocji, ale na płaszczyźnie naszej woli. Pojednanie z bliźnim, 
podobnie jak pojednanie z Bogiem, przebiega przez kilka eta-
pów. Pierwszym z nich jest:
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a) Uświadomienie sobie co było złe, na czym zło 
polegało i jakie wywołało skutki

Żeby uruchomić w nas proces pojednania z bliźnim, trzeba 
mieć świadomość jakiej krzywdy się doznało, w wyniku czego 
narodziło się w nas poczucie krzywdy. Trzeba po prostu nazwać 
doznane zło. Etap drugi – to:

b) Rezygnacja z odpłaty za doznane krzywdy

Uczeń Chrystusa nie odpłaca złem za zło, pamięta o słowach 
św. Pawła Apostoła, które często powtarzał i zawsze prakty-
kował bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Trudno jest zapomnieć 
o krzywdzie, ale można przecież przebaczyć. Postanawiamy, 
że rezygnujemy z odwetu, że naszą ugodą, naszym spokojem 
doprowadzimy to pojednania się z naszym winowajcą.

c) Powierzenie osoby krzywdziciela – Bogu

Jest to trzeci etap prowadzący nas do pojednania się z bliź-
nim. Nasza wielkość leży w tym, jeżeli potrafimy naszych 
krzywdzicieli powierzyć w modlitwie Bogu. Gdy tego doko-
namy, nie kumuluje się w nas gniew. Jesteśmy wtedy na drodze 
zaprowadzania zgody i pojednania. Jest to szczególnie ważne 
w naszych rodzinach, w których zachodzą różne poróżnienia. 
Jeżeli zatem masz jakieś pretensje do mamy czy to taty, może 
uzasadnione, to staraj się podjąć spokojną rozmowę. W życz-
liwym, spokojnym dialogu można wiele sobie wyjaśnić, dojść 
do osobowego pojednania.

3. Matka Boża Jasnogórska – Matką naszego 
pojednania z Bogiem i z ludźmi

Drodzy młodzi przyjaciele, kochani maturzyści, w trzeciej 
części naszej homilijnej refleksji winniśmy nawiązać do Maryi, 
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naszej wspólnej Matki, którą nam Chrystus przekazał krótko 
przed swoją śmiercią na krzyżu. To przekazanie nam Matki 
dokonało się za pośrednictwem Jana Apostoła i Ewangelisty, 
umiłowanego ucznia Pana Jezusa. On, jedyny z apostołów, 
znalazł się pod krzyżem i wraz z Maryją i Marią Magdaleną 
był świadkiem śmierci Jezusa na Golgocie. Jan zgodnie z po-
leceniem Jezusa zabrał Maryję do siebie. Także my dzisiaj po-
winniśmy wziąć Maryję do siebie, zabrać Ją na drogę naszego 
życia, jako nasza wspólną, kochającą nas mamę.

Droga młodzieży, przybywacie dzisiaj jako młodzi pielgrzy-
mi, by modlić się o szczęśliwy przebieg egzaminu maturalnego. 
Jest to bowiem pierwszy ważny egzamin w życiu, nazywany 
egzaminem dojrzałości. Egzamin ten łączy się z wyborem 
kierunku studiów i w jakimś sensie z wyborem drogi życia, 
gdyż po osiągnięciu wieku dojrzałości niektórzy już wybierają 
partnerów życiowych do małżeństwa. Jesteście zatem w ważnej, 
poniekąd przełomowej, chwili życia. Stąd też wasza obecność 
u Matki Bożej ma tak wielkie znaczenie. Trzeba tu, przed Matką 
Bożą, pomyśleć o swoim życiowym powołaniu. To powołanie 
trzeba prawidłowo odkryć i podjąć stosowne wybory moralne, 
by wkroczyć roztropnie w dojrzałe, dorosłe życie. Do tego 
potrzebujemy Bożego światła, bo nasze władze duchowe: 
nasz intelekt – rozum i nasza wola, są ograniczone. Jest nam 
potrzebne światło i moc Ducha Świętego do rozpoznania i pod-
jęcia właściwej drogi życia. Dlatego tu właśnie – przed Matką 
Bożą – chcemy o to wszystko dzisiaj się modlić.

Moi drodzy maturzyści, wy młodzi, jesteście „wychyleni” 
w przyszłość. Snujecie różne życiowe plany. Zarówno wam, 
jak i nam wszystkim, zależy na tym, żebyście życie pięknie 
przeżyli, bo ono jest tylko jedno. Życia na ziemi nie można 
powtórzyć, jest tylko jedna odsłona tego życia. Jest więc bardzo 
potrzebne, byśmy naszego życia nie zmarnowali, nie przegrali. 
Wiemy z doświadczenia, że czasem ludzie przegrywają swoje 
życie. Patrzymy czasem na życie ludzi, którzy zbliżają się do 
odejścia z tego świata. Niektórzy bardzo żałują i wprost mó-
wią: przegrałem życie. Są też tacy, którzy są zadowoleni, Bogu 
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dziękują, że się udało to życie względnie dobrze przeżyć. Skoro 
dzisiaj jesteśmy tu, u Matki Bożej, to właśnie po to, żeby tutaj 
nabrać duchowych sił, duchowej mocy, byśmy mogli wyruszyć 
w dalsze, już dorosłe życie i kształtować je według woli Bożej.

Droga młodzieży, Matka Boża Jasnogórska chce nam 
wszystkim dzisiaj przypomnieć słowa, które powiedziała do 
sług na weselu w Kanie Galilejskiej. Powiedziała bardzo waż-
ne słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). 
Słowa te odnoszą się dziś do nas, do każdego pielgrzyma, który 
kiedykolwiek i skądkolwiek tu przybywa: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie”. Jest to takie ważne, byśmy Chrystusa 
uznali za Mistrza naszego życia, byśmy Jego Ewangelię cenili 
najwyżej. Ewangelia jest na ziemi najsilniejszą myślą, jest naj-
lepszą propozycją na udane życie. Zauważamy, że nauka Pana 
Jezusa czasem jest wyśmiewana i zwalczana. Jednak ten, kto 
buduje życie na niej, buduje na skale, na właściwym, mocnym 
fundamencie. W czasie katastrof naturalnych: trzęsienia ziemi, 
trąb powietrznych, fal tsunami, widzimy jak żywioły zmiatają 
domy, które wybudowano na byle jakim fundamencie. Podobnie 
ma się z człowiekiem, jeśli budujemy dom naszego życia na 
mocnym fundamencie, np. na Chrystusie, to w czasie życiowych 
fal tsunami, w czasie burz i zawieruch, zostajemy ocaleni.

Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży, trzeba budować 
dom życia na mocnym fundamencie. Tym mocnym fundamen-
tem – powtórzmy – jest Pan Jezus. To prawda, że co innego 
czasem spotykacie w Internecie, w mediach, na spotkaniach 
w waszych szkołach. Padają tam niekiedy odmienne od tych, 
o których w tej chwili mówimy, propozycje. Będziemy się 
modlić, żebyście na nowo odkryli wartość nauki Pana Jezusa, 
byście Jego propozycję zaakceptowali i życie swoje – to młode, 
a potem dorosłe, budowali na Jego Ewangelii. Wtedy macie 
wygrane życie doczesne i wieczne. Pamiętajmy, co nam mó-
wił papież św. Jan Paweł II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
Mówił także do was, młodych: „Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali”(Jasna Góra, 18 czerwca 
1983 r.). Papież przypomniał, że do wielkości idzie się przez 
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stawianie sobie wymagań: kto się nie poświęci, nie zaprze się 
samego siebie, nie weźmie krzyża, ten do niczego nie dojdzie. 
Wartości wyższe, które są „szczęściorodne”, wyrastają z na-
szego posłuszeństwa Panu Bogu, z naszego „zapierania się”, 
stawiania sobie wymagań. „Kto się nie poświęci, niczego nie 
dokona”.

Na polskim Wybrzeżu, na Westerplatte, 12 czerwca 1987 r. 
św. Jan Paweł II mówił do młodzieży, a więc także do was, 
a mówił tak: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też 
w życiu jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które 
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można 
nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można 
się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś po-
rządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, 
tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić 
— dla siebie i dla innych». Są jakieś wartości, których trzeba 
bronić. Dla prawdy, dobra, mówimy „tak”, dla kłamstwa, zła, 
mówimy „nie”.

Droga młodzieży, nikt wam nie odpowie, w żadnej szkole, 
na żadnych studiach, na pytania: „po co żyję?”, „dlaczego 
tu jestem?”, „dlaczego powinienem dobrze postępować?,” 
„dlaczego cierpienie?”, „dlaczego śmierć?” i „co dalej?” Na 
te pytania możemy usłyszeć odpowiedź jedynie od Chrystusa, 
gdy jesteśmy przy Nim.

Zakończenie

Kończąc tę refleksję, drodzy młodzi przyjaciele, chcę 
zachęcić was i wszystkich tu obecnych pielgrzymów, byśmy 
popatrzyli w oczy Matce Najświętszej, która dzisiaj chce nam 
przekazać słowa, które pierwszy raz powiedziała w Kanie Ga-
lilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). 
Chodzimy na religię, czytamy prasę katolicką, słuchamy Ewan-
gelii w każdą niedzielę, przypominamy sobie, co mówi nam 
Chrystus. Dlatego będziemy się modlić, byśmy nową miłością 
przylgnęli do Jezusa, do Jego Ewangelii, do Jego obecności 



242

w Kościele; byśmy na Nim budowali nasze życie. Będziemy 
często Go prosić, aby nas napełniał, zwłaszcza podczas nie-
dzielnej Eucharystii, światłem i mocą Ducha Świętego, byśmy 
w Jego Bożej mocy myśleli, mówili i działali.

Budujemy doskonałość moralną 
na Dekalogu i przykazaniu miłości

Świdnica, 16 marca 2019 r.
Msza św. podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia  

duchowieństwa diecezji świdnickiej 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Drodzy bracia, otrzymaliśmy w darze Boże słowo, aby 
kształtowało nasze codzienne życie. Dwa główne wątki-wezwa-
nia zawarte są dzisiaj w tym słowie: wezwanie do zachowywa-
nia Bożych przykazań i wezwanie do miłowania nieprzyjaciół. 
Przypatrzmy się bliżej tym wezwaniom

1. Wezwanie do zachowania Bożych przykazań

Drodzy bracia, Bóg stwarzając ten świat zakodował w nim 
pewne prawidła, prawa, wedle których funkcjonuje. Nazywa-
my je prawem natury. Niektóre z tych praw człowiek odkrył 
i umieścił w księgach nauk przyrodniczych, np. prawo Archi-
medesa, czy prawo grawitacji. Człowiek jako istota tu, na ziemi 
najdoskonalsza, gdyż obdarzona życie duchowym, otrzymał 
dodatkowe prawo – prawo moralne, by nim kształtować na-
sze ludzkie postępowanie. Jest to naturalne prawo moralne 
zakodowane w naszym sumieniu i prawo moralne pozytywne, 
objawione, dane przez Boga w naszej ludzkiej historii. Jest to 
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przede wszystkim prawo Dekalogu i jego dopełnienie w Ewan-
gelii Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Bóg nam przypomina jak ważne 
jest to prawo moralne, czyli przykazania, które nadał nam przez 
Mojżesza. W zachowaniu tego prawa leży pomyślność każde-
go człowieka, rodziny i narodów świata. Mojżesz z polecenia 
Boga powiedział do ludu: „Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci 
wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego 
serca i z całej duszy… jeśli zachowasz Jego przykazania, On 
cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad 
wszystkie narody” (Pwt 26,16.19). Możemy też przypomnieć 
słowa zapisane także w Księdze Powtórzonego Prawa, które 
były czytane na liturgii w czwartek po Popielcu: „Biorę dziś 
przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami 
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie 
więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga 
swego Pana słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest 
twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan 
poprzysiągł dać ojcom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Ja-
kubowi” (Pwt 30,19-20). Zauważmy, że jest tu wezwanie do 
zachowania Prawa, które dał Bóg, ale i obietnica nagrody za 
jego przestrzeganie.

Dekalog Pierwszego Przymierza zaakceptował Chrystus. 
W Kazaniu na Górze powiedział: „Nie sądźcie, że przysze-
dłem znieść Prawo, albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki 
niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,17-18). 
Do bogatego młodzieńca zaś powiedział: „Jeśli chcesz osiągnąć 
życie, zachowuj przykazania” (Mt 19,17b).

Przytoczmy jeszcze słowa św. Jana Pawła II, który 1 czerwca 
1991 r. podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, a pierwszej 
po upadku komunizmu, w Koszalinie powiedział, po przyto-
czeniu przykazań Dekalogu: „Oto Dekalog, dziesięć słów. Od 
tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i spo-
łeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata” (Jan 
Paweł II, „Pielgrzymki do Ojczyzny”, Kraków 2005, s. 567).
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Drodzy bracia, Dekalog jak skała – jak wyraża się jeden ze 
współczesnych teologów – trwa pośród zmiennych okoliczności 
życia i niezmiennie przypomina kierunek, w jakim zmierzamy. 
Jego zniszczenie, podważenie, odrzucenie niektórych przyka-
zań jako nieaktualnych czy reinterpretacja innych oznaczałaby 
wielki sukces diabła, a także wielką tragedię ludzkości. To nie 
przypadek, że w Stanach Zjednoczonych środowiska laickie, 
antychrześcijańskie tak wielką rolę przypisują wyrzucaniu 
stojących w wielu amerykańskich miastach tablic Dekalogu. 
Ten symbol, tak jak symbol krzyża w krajach europejskich, 
jest mocnym przypomnieniem fundamentów naszej cywilizacji. 
W wymiarze realnym usunięcie Dekalogu z naszego myślenia 
i działania oznacza, co mocno przypominał św. Maksymilian M. 
Kolbe, ostateczną destrukcję naszego życia z Bogiem i naszej 
wiary. (por. ks. P. Glas, „Dekalog prawdziwa droga w czasach 
zamętu”, Kraków 2018, s. 12-13).

Drodzy bracia, jako kapłani, jesteśmy powołani, aby naj-
pierw zachowywać Boże przykazania, ale także, abyśmy byli 
stróżami i promotorami tego prawa, zachęcając ludzi do jego 
przestrzegania. Trzeba być przekonanym i trzeba ludzi ciągle na 
nowo przekonywać, że Boże prawo moralne jest fundamentem 
życia osobistego, rodzinnego i społecznego, że nas nie pomniej-
sza, nie zniewala, ale wyzwala, ubogaca, wywyższa i – co jest 
ważne i pewne– że za wierność przykazaniom Bóg obiecuje 
swoje błogosławieństwo.

2. Wezwanie do miłowania nieprzyjaciół

W Ewangelii Chrystus uszczegóławia i doskonali prawo 
Boże dane w Pierwszym Przymierzu. Każe swoim uczniom 
miłować nieprzyjaciół. Z pewnością dla wielu był to szok, 
zadanie nie do wykonania. Tak pozostało do dzisiaj. Niekiedy 
ludzie i dzisiaj pytają: „Dlaczego mam miłować moich nieprzy-
jaciół, moich wrogów?”. Motywacja naturalna tu nie wystarcza. 
Motywacja może być tu tylko religijna. Chrystus dziś mówi 
o swoim i naszym Ojcu: „On sprawia, że słońce Jego wschodzi 
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nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). To właśnie Bóg wszystkich 
miłuje, także tych, którzy są naszymi wrogami. Bóg ich chce 
doprowadzić do nawrócenia i do życia wiecznego. To właśnie 
Chrystus za wszystkich umarł na krzyżu: za naszych przyjaciół 
i nieprzyjaciół, wszystkich chce zgromadzić w niebie na całą 
wieczność. Dlatego Jezus każe nam się modlić za nieprzyjaciół, 
aby ich wyratować i obronić przed wiecznym potępieniem.

Chrystus sam zostawił nam najlepszy przykład modlitwy za 
nieprzyjaciół. Nie chodziło tu o ludzi, którzy kiedyś wyrządzili 
Mu krzywdę. On modlił się za własnych morderców, a modlił się 
w momencie, kiedy Go zabijali. Miał świadomość doznawanej 
od nich krzywdy, ale wiedział także, że ci nieszczęśnicy nie są 
w pełni świadomi potworności tego zła, które czynią. Dlatego 
stanął ponad tym strasznym złem, jakie Go spotkało z ich ręki, 
i modlił się za nich: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czy-
nią” (Łk 23,34a). Ta modlitwa Pana Jezusa to najwyższy wzór 
miłości nieprzyjaciół. W ślady Chrystusa poszło wielu Jego 
uczniów. Jako pierwszy ze znanych nam poszedł św. Szczepan, 
pierwszy męczennik Kościoła. Podczas kamienowania modlił 
się: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu” (Dz 7,60b). Były to 
ostatnie jego słowa na tej ziemi.

Drodzy bracia, miłość nieprzyjaciół jest szczególnym naśla-
dowaniem miłości Boga. Gdy zdobywamy się na taką miłość 
i potrafimy modlić się za naszych wrogów, odpowiadamy w ja-
kiś sposób na dzisiejsze wezwanie Chrystusa: „Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). 
Nie wstydźmy się tego i nie mówmy, że to nie dla mnie. Pan Bóg 
nie kieruje do nas bezsensownych i niepotrzebnych wezwań. 
Drodzy bracia, abyśmy pozytywnie odpowiadali na te trudne 
Boże wezwania, potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego.

3. Ewangelizujmy i działajmy „W mocy Bożego Ducha”

Drodzy bracia, hasło duszpasterskie obecnego roku brzmi: 
„W mocy Bożego Ducha”. Duch Święty jest w nas. W Jego 
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mocy pełnimy naszą posługę pasterską, a więc głosimy słowo 
Boże, sprawujemy święte sakramenty – świętą liturgię i pełnimy 
posługę miłości. Duch Święty uzdalnia nas do wiary, do nadziei, 
do miłości a także to miłości nieprzyjaciół. Przy okazji zwróć-
my uwagę na to, że nasi nieprzyjaciele mogą być faktyczni, 
tacy prawdziwi, którzy wyraźnie, świadomie nas krzywdzą, 
a także mogą to być wrogowie przez nas wykreowani. Kiedy 
ma miejsce kreowanie sobie kogoś na nieprzyjaciela? Wtedy, 
jeśli kogoś skrzywdzimy. Ujawnia się wtedy taki mechanizm 
psychiczny: skrzywdziłem tego człowieka i żeby zagłuszyć 
wyrzuty sumienia, zaczynam uważać, że to jest zły człowiek, że 
jest niewart mojej życzliwości. W odniesieniu do takiej sytuacji 
„miłujcie waszych nieprzyjaciół” znaczy: muszę się opamiętać, 
uznać moją winę i poprosić o przebaczenie. Jak tak postąpię, to 
spełnię polecenie Chrystusa o miłości nieprzyjaciół.

Zauważmy jeszcze, że nasi walczący z nami nieprzyjaciele 
używają dzisiaj nieco innych narzędzi niż ich poprzednicy. 
Tamci, poprzedni często zadawali ludziom Kościoła, także 
osobom duchownym, cierpienia cielesne. Dzisiaj częściej ma 
miejsce kamienowanie, linczowanie medialne. Na potwierdze-
nie tego przytoczę dwa małe wydarzenia. Wczoraj zajrzałem 
do Internetu, by dowiedzieć się jakie komentarze pojawiły się 
po ostatnim, 382 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu 
Polski, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 12-14 marca br. 
W prasie lewicowo-liberalnej zaroiło się znowu od komentarzy 
negatywnych na temat dokumentów udostępnionych przez kon-
ferencję opinii publicznej. W ostatnią niedzielę, po odczytaniu 
mojego Listu pasterskiego, w którym był wyrażony sprzeciw 
wobec zaplanowanej seksualizacji dzieci, jeden z odbiorców 
tego listu napisał w SMS-ie, że biskupi powinni milczeć w tych 
sprawach, bo mają na sumieniu seksualne wykorzystywanie 
dzieci. Pozostawiam to bez komentarza.

Jaką reakcję należy podjąć? Ewangeliczną – wedle zasady 
św. Pawła, powtarzanej i praktykowanej przez bł. księdza Je-
rzego Popiełuszkę: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj” (Rz 12,21).
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Zakończenie

Drodzy bracia, jako pasterze diecezji świdnickiej, świętują-
cej w najbliższym czasie swoje piętnastolecie, głośmy odważnie 
i pokornie słowo Boże, wzywajmy ludzi do zachowywania De-
kalogu i do praktykowania przykazania miłości, także miłości 
nieprzyjaciół. Czyńmy to wszystko w mocy Bożego Ducha.

Święty patron Kościoła i parafii
Międzygórze, 17 marca 2019 r.

Msza św. odpustowa 
Kościół pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP

Wstęp

Chcemy dzisiaj, w uroczystość odpustową, pochylić się nad 
patronem tego kościoła, w którym jesteśmy i także tego Kościo-
ła żywego, którym jest tutejsza parafia, czyli nad św.  Józefem. 
Najpierw spojrzymy na niego, jaką miał misję w życiu Jezusa, 
dalej, jaką ma misję w życiu Kościoła i jaką ma misję w naszym 
osobistym życiu. Zaczynamy od misji św. Józefa w życiu Pana 
Jezusa.

1. Misja św. Józefa w życiu Jezusa

Moi drodzy, w pieśni do św. Józefa śpiewamy takie słowa: 
„On w świętości i czystości, po Maryi pierwszym był”. Rze-
czywiście, św. Józef jest świętym, który znajduje się najbliżej 
Zbawcy świata, Jezusa Chrystusa – „po Maryi pierwszym 
był”. Pismo Święte, Ewangelia, prezentuje nam go jako męża 
Najświętszej Marii Panny. W scenie zwiastowania mamy powie-
dziane, że anioł został posłany do Maryi, która była poślubiona 
Józefowi (por. Łk 1,27), a w innym tekście jest mowa o tym, że 
Józef był mężem Maryi (Mt 1,16a). Ale wiemy, że to małżeń-
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stwo było specyficzne, bo było to małżeństwo, które można by 
nazwać małżeństwem białym, które żyło w czystości. Tak się 
czasem zdarzało, że były takie małżeństwie w dziejach świata, 
w dziejach Kościoła. Skąd my to wiemy? Gdy anioł powiedział 
Maryi, że pocznie i porodzi Syna, ona zapytała: „Jakże się to 
stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,34), czyli miała świado-
mość, że nie może mieć dziecka z Józefem, z mężem. Anioł Jej 
wyjaśnił, że to Dziecię w Niej będzie poczęte nie za sprawą Jó-
zefa, nie za sprawą mężczyzny, ale za sprawą Ducha Świętego: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” 
(Łk 1,35a). I rzeczywiście, gdy Józef się zorientował, że Maryja 
jest w stanie błogosławionym – jak słyszeliśmy z ogłoszonej 
przed chwilą Ewangelii – postanowił Maryję oddalić, chciał 
się rozejść. Dlaczego? Dlatego bo wiedział, że to Dzieciątko, 
które Maryja nosi, nie jest jego Dzieciątkiem i dlatego chciał 
potajemnie Maryję oddalić. Ale, gdy w czasie snu, anioł Pański 
mu się ukazał i powiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się 
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20b). Co zrobił Józef? 
Zrobił tak, jak mu anioł powiedział: „Zbudziwszy się ze snu, 
Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24a). To 
jest pierwszy rys św. Józefa, który jest do odczytania w Ewan-
geliach – Józef jest mężem Maryi.

Dalej, Józef jest świadkiem Bożego Narodzenia. Wybrał się 
z Maryją na spis ludności. Trzeba było iść do Betlejem, bo tam 
trzeba było się zapisać, tam było miejsce zgłoszenia. I wtedy 
nastąpiło narodzenie Jezusa. Wiemy, w jakich szczególnych 
okolicznościach. Nie w normalnym domu, nie w miejscu, gdzie 
rodzą kobiety, w szpitalu, ale w szopie, wśród zwierząt, bo „nie 
było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7b). Z pewnością 
było tam wielu ludzi, którzy przyszli na ten spis, byli bogatsi od 
Maryi i Józefa i w związku z tym udało im się zdobyć nocleg, 
a dla Maryi i Józefa zabrakło miejsca. Jezus narodził się bardzo 
ubogo i już tym narodzeniem wszystkich zaskoczył.

Moi drodzy, przy narodzinach Jezusa była oczywiście Ma-
ryja, która po dziewięciu miesiącach wydała Dzieciątko, gdy 
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Je nosiła pod sercem i Józef był przy tych narodzinach, który 
od samego początku pomagał Maryi i roztoczył opiekę nad 
tym Dzieciątkiem. Ósmego dnia zaniósł Je, żeby Mu nadać 
imię Jezus. Był także obecny, gdy przychodzili pasterze, gdy 
przychodzi Mędrcy ze Wschodu i towarzyszył Maryi i małemu 
Jezusowi w tym hołdzie oddawanym Dzieciątku, a czterdzie-
stego dnia z Maryją zaniósł Jezusa do świątyni w Jerozolimie, 
żeby Go ofiarować Panu. Byli tam seniorzy – był starzec Sy-
meon i prorokini Anna. I starzec Symeon wypowiedział słowa 
o Jezusie, że jest „światłem na oświecenie pogan” (Łk 2,32a), 
a Maryi przepowiedział, że będzie cierpieć – „Twoją duszę 
miecz przeniknie” (Łk 2,35a). Z pewnością te słowa słyszał 
także Józef i ten miecz boleści przyszedł już w krótkim czasie, 
bo trzeba było ratować Dzieciątko przed śmiercią ze strony 
Heroda i uciekać do Egiptu. A potem Józef wrócił już nie do 
Betlejem, nie do Jerozolimy, tylko do Nazaretu, tam, gdzie 
był jego dom, gdzie był też dom Maryi, gdzie było zwiasto-
wanie.

Moi drodzy, tam następuje kolejny etap życia św. Józefa 
– w ciszy Nazaretu. Wiemy, że Józef był prawdopodobnie sto-
larzem, był cieślą – tak go nam przedstawia Ewangelia – i był 
żywicielem, wychowawcą Syna Bożego. To jest szczególne 
powołanie, które otrzymał, i które pięknie wypełnił. To mamy 
punkt pierwszy za sobą – Św. Józef w życiu Pana Jezusa.

2. Św. Józef w życiu Kościoła

Przechodzimy do punktu drugiego – Św. Józef w życiu Ko-
ścioła. Moi drodzy, tak jak chrześcijanie, uczniowie Chrystusa 
pokochali Maryję, Matkę, która urodziła i wychowała Jezusa, 
tak samo otoczyli czcią opiekuna Jezusa – św. Józefa. Nie zapo-
mniano go, mimo że niewiele o nim wiedziano, bo rzeczywiście 
w Ewangeliach nie mamy żadnego słowa, które wypowiedział 
Józef, a na pewno mówił, rozmawiał, bo nie był niemową. 
Rozmawiał z Maryją i Jezusem, ale nie mamy żadnego zapisu 
słowa i dlatego nazywamy go „świętym milczącym”.
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Jeśli będziecie w Krzeszowie, to tam, oprócz bazyliki, jest 
kościół św. Józefa i tam są sceny z jego życia. Jest taka bardzo 
przejmująca scena śmierci św. Józefa. Nie jest opisana w Ewan-
geliach i nawet nie wiemy dokładnie, kiedy Józef zmarł, ale 
wiemy jedno, że gdy w wieku trzydziestu lat Jezus zaczynał 
działalność publiczną, swoje nauczanie i czynienie cudów, to 
już Józefa nie było. Tam jest taka piękna scena, jak Maryja 
z Jezusem są przy śmierci Józefa i żegnają swojego przyjaciela.

Moi drodzy – powtórzmy – że św. Józef od samego początku 
był czczony w Kościele, już w pierwszych wiekach, a nasilenie 
kultu św. Józefa nastąpiło w czasach nowożytnych, wtedy, kie-
dy Matka Boża zaczęła się zjawiać, poczynając od Guadalupe 
w roku 1531. Potem, szczególnie w wieku XIX, trzy razy w La 
Salette, dalej w Lourdes, w Gietrzwałdzie, a w wieku XX to 
przede wszystkim Fatima. To jest ten czas, kiedy w Kościele 
wzmógł się i pogłębił kult św. Józefa.

Wiemy, że takim najważniejszy miejscem kultu św. Józefa 
w Polsce jest Kalisz. Tam jest jedyny, ukoronowany obraz św. 
Józefa. Normalnie koronuje się tylko obrazy Maryi i Dzieciątka 
Jezus, a w Kaliszu mamy wyjątek i jest także ukoronowany św. 
Józef. Jak oglądacie Telewizję Trwam w pierwsze czwartki mie-
siąca, to możecie uczestniczyć w tych Mszach Świętych, które 
się odprawiają w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Warto o tym 
pamiętać, że są transmitowane przez Telewizję Trwam i Radio 
Maryja. Już kilka razy sprawowałem tam Najświętszą Ofiarę 
jako biskup. Ostatnio byłem tam we wrześniu tamtego roku 
i otrzymałem trzy tomy książek, które są spisaniem cudów, które 
się dokonały za przyczyną i wstawiennictwem św. Józefa. Są to 
świadectwa ludzi, którzy stawiając na św. Józefa i modląc się 
o jakąś szczególną łaskę za jego przyczyną, tę łaskę otrzymali. 
Warto taką książkę sobie nabyć i poczytać, żeby wiedzieć, co 
się dzieje w życiu ludzi na ziemi, którzy wierzą, którzy Pana 
Boga kochają i oddają też cześć świętym.

Moi drodzy, światowe miejsce kultu, centralne, znajduje się 
w Kanadzie, w Montrealu. Już nie będę wyliczał tych encyklik 
i dokumentów Kościoła, które wyszły z rąk papieży wieku 
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XIX i XX, a było ich sporo, tylko wymienię ostatnią adhor-
tację św. Jana Pawła II z roku 1989 – „Redemptoris Custos” 
– „Stróż Odkupiciela”. Piękny tekst autorstwa św. Jana Pawła 
II o św. Józefie.

Moi drodzy, z pewnością to znacie, ale przypomnę to tym, 
którzy już znają czy poinformuję tych, którzy nie znają, dla-
czego są te pielgrzymki do sanktuarium św. Józefa, jaki mają 
rodowód? Otóż wiecie o tym, że Niemcy hitlerowskie pozakła-
dali obozy na terenach okupowanych w Polsce – w Auschwitz, 
w Gross-Rosen koło Strzegomia, ale te obozy były także na 
ziemiach niemieckich. Był obóz w Dachau przeznaczony 
dla osób duchownych. Tam było wywiezionych ponad tysiąc 
polskich księży i byli księża z całej Europy okupowanej przez 
Hitlera. Gdy front wschodni przesuwał się ze Wschodu na Za-
chód, gdy było wiadome, że Niemcy wojnę przegrają, to Hitler 
do końca wierzył, że wynajdzie taką broń, która mu pozwoli 
wojnę wygrać. Ale wiemy, że losami świata nie kierują ludzie, 
tylko Pan Bóg ma coś do powiedzenia i tej broni nie wynaleźli, 
żeby wygrać wojnę. Wojna się skończyła klęską Niemiec, ale 
w Dachau byli księża, którzy przewidywali, że Niemcy, przed 
przyjściem aliantów czy sowietów zniszczą ich, bo tak czynili, 
żeby nie było oswobodzenia obozów, tylko żeby co się da, to 
jeszcze zniszczyć i pozabijać. I księża złożyli św. Józefowi 
przyrzeczenie, że jeśli doczekają dnia wolności, przeżyją obóz, 
to będą pielgrzymować do sanktuarium św. Józefa. I to się stało. 
Niemcy wiedzieli, kiedy Amerykanie mogą przyjść i zaplano-
wali zniszczenie tych ludzi, którzy jeszcze w obozie do tego 
dnia dożyli. Obóz miał być wysadzony w powietrze, wszystko 
było przygotowane, ale alianci przyszli o dzień wcześniej.

Nam to opowiadał ten, który był świadkiem tego wkroczenie 
Amerykanów do Dachau. Nie wiem czy wiecie o kim myślę. To 
był ksiądz biskup Ignacy Jeż – biskup koszaliński. Jak zostałem 
biskupem, to pamiętam, że brałem udział w kwietniowej piel-
grzymce do Kalisza i wtedy był tam jeszcze obecny biskup Jeż 
i to opowiadał. Rozległo się wołanie – „Die Amerikaner sind 
da” – „Amerykanie są tutaj”. Wielka radość, wybuch radości. 
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Księża polscy i inni ocaleli, i trzeba było wykonać potem to 
zobowiązanie, to przyrzeczenie złożone św. Józefowi. Do tej 
pory te pielgrzymki są. Już tych osób, tych księży, którzy byli 
wtedy oswobodzeni prawie nie ma. Chyba już tylko kilku żyje. 
Piętnaście lat temu, gdy zaczynałem bardziej regularnie jeździć 
do Kalisza, to jeszcze było ich kilkunastu i tam się pojawiali. 
Dlatego Kalisz stał się taki ważny. Przypomnijmy sobie, jak 
papież był w Kaliszu, to mówił: „Błogosławiona jest ta ziemia 
i wy jesteście błogosławieni w diecezji kaliskiej, że macie 
takiego wielkiego patrona.

3. Św. Józef w naszym życiu

Moi drodzy, jeszcze parę słów, już końcowych, na temat – 
Św. Józef w naszym życiu. Możemy go prosić i kto mądry, to 
prosi, to się modli i na pewno otrzyma, choć nie zawsze może 
według naszego scenariusza, który sobie ułożymy. Pan Bóg jest 
mądrzejszy i czasem daje nam to, o co prosimy, ale nie wtedy, 
kiedy my chcemy i nie tak, jak my chcemy, tylko trochę inaczej. 
Daje to, co jest nam potrzebne do zbawienia.

Moi drodzy, modlimy się do św. Józefa i te książki, o których 
wspomniałem warto sobie przeczytać, zapoznawać się z tymi 
świadectwami, żebyśmy wiedzieli, jak wielkie możliwości 
u Pana Boga ma św. Józef. Zresztą jest on przez Boga wyróż-
niony, bo powołany do bliskości ze Zbawcą świata, z Jezusem.

Ważne jest także to w naszym życiu, żebyśmy nie tylko św. 
Józefa prosili w naszych potrzebach, w naszych zmartwieniach, 
w tych czasem „ciemnych dolinach”, które przechodzimy, ale 
byśmy także go naśladowali w posłuszeństwie Bogu. Józef 
uczynił tak, jak Bóg chciał, a nie jak on zamierzył. Nie wypędził 
Maryi i Ona została przy nim, a on został przy Niej. Do końca 
swoich dni byli razem wraz z Jezusem, a chciał odejść, chciał 
wykonać swój plan.

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański”. Kto słucha Boga, nie przegrywa. Posłuszeństwo 
Bogu. Wszelkie zło, wszelkie nieszczęścia przychodzą na świat 
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wtedy, kiedy ludzie nie chcą słuchać Pana Boga. Św. Józef nas 
wzywa do tego, byśmy byli Bogu posłuszni, a posłuszeństwo 
Bogu to jest wiara. W wierze jest nasze posłuszeństwo Panu 
Bogu. Wzór wiary, wzór posłuszeństwa dla nas, to św. Józef.

Dalej, św. Józef to wzór kontemplacji Boga, to człowiek 
modlitwy, to człowiek milczenia. Może za dużo gadasz? Może 
jesteś za głośny? Trzeba wyciszyć się. Pan Bóg przemawia 
w ciszy. Pan Bóg w ciszy rozdaje łaski. Mniej gadania, a więcej 
słuchania i wtedy będzie lepiej w naszych rodzinach. To też jest 
przekaz św. Józefa.

I wreszcie podejście do pracy. Nie pracujemy po to, żeby się 
wzbogacić, żeby tylko kasę zbijać, a wiemy, że to jest dzisiaj 
widoczne. Jaka jest walka o stołki w świecie polityków. Św. Jó-
zef uczy nas oddawania Bogu chwały przez pracę. Św. Paweł 
powiada: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czyni-
cie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). Dlatego 
pracujmy na większą chwałę Bożą i na pożytek ludzi. Praca, 
którą nam zadał Pan Bóg – „Czyńcie sobie ziemię poddaną” 
(Rdz 1,28b). Św. Józef pokazuje, jak pracować na większą 
chwałę Boga.

Prośmy dzisiaj Pana Boga przez pośrednictwo św. Józefa, 
abyśmy byli ludźmi posłusznymi Bogu, abyśmy z Panem 
Bogiem mieli modlitewny kontakt na co dzień i abyśmy naszą 
pracę wykonywali na większą chwałę Bożą i ludzki pożytek.
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Św. Józef – przykład życia wedle rad 
ewangelicznych

Świdnica, 19 marca 2019 r.
Msza św. z udziałem sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi  

w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 
Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

Wstęp

Jako osoby powołane, popatrzmy na św. Józefa w dzisiej-
szej homilii, jako na przykład życia w radach ewangelicznych: 
ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Wiemy, że te wartości 
ewangeliczne bywają dziś niedoceniane, a nawet bywają 
ośmieszane. Wskażmy na przykładzie św. Józefa na ich nie-
przemijającą wartość.

1. Św. Józef przykładem ubóstwa

Drogie siostry, jest zastanawiające, że pierwsze z Ośmiu 
Błogosławieństw, wygłoszonych przez Pana Jezusa w Kazaniu 
na Górze, dotyczy ubóstwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,2). Wie-
my, że Jezus przede wszystkim był ubogi. Nie miał własnego 
domu. Nie posiadał żadnych ziemskich majętności. Pewnego 
razu nawet powiedział: „Lisy mają swe jamy i ptaki gniazda... 
Coś podobnego możemy powiedzieć o Opiekunie św. Pana 
Jezusa, o św. Józefie. Józef był ubogi. Widać to wyraźnie 
w związku z narodzinami Jezusa. Przyszły Opiekun Jezusa 
nie był w stanie zapłacić hotelu w Betlejem, gdy przybył tam 
z Maryją, która była w stanie błogosławionym. Z pewnością, 
gdyby go było stać, gdyby dysponował większymi pieniędzmi, 
miejsce w jakimś hotelu czy w jakimś domu noclegowym by 
się znalazło. To ubóstwo Józefa było powodem, że trzeba było 
szukać schronienia na noc wśród zwierząt.

Potem w Nazarecie jako cieśla pracował nie po to, by zbić 
majątek, ale aby zapewnić to, co konieczne dla Jezusa i Maryi.
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Drogie siostry, Kościół zawsze przegrywał wtedy, gdy trzy-
mał z bogatymi, a wygrywał jak cenił ubogich i sam był ubogi.

2. Św. Józef przykładem czystości

Drogie siostry, drugi przymiot zdobiący Józefa to była czy-
stość. Najpierw zauważmy, że życie w czystości prowadził Je-
zus. Jego umiłowanym uczniem był dziewiczy Jan. Jezus chciał 
mieć także czystego Opiekuna i żywiciela, dlatego w planach 
Bożych do takich zadań został przez Boga wybrany człowiek 
czysty. Józef zgodził się na małżeństwo z Maryją, aby było 
pozbawione życia seksualnego. Z pewnością nie było to zadanie 
łatwe. W czasie gdy poślubiał Maryję, miał dwadzieścia kilka 
lat. To nieprawda, że Józef poślubiając Maryję był już starcem. 
Był młodym mężczyzną. Dlatego Kościół o nim śpiewa: „On 
w świętości i czystości po Maryi pierwszym był”.

3. Św. Józef przykładem posłuszeństwa

Drogie siostry, św. Józef jest także przykładem posłuszeń-
stwa. I znowu zauważmy, że Chrystus ciągle mówił o tym, 
że jest posłuszny Ojcu, że nie wypełnia swojej woli, ale wolę 
Tego, który Go posłał na świat. Tę wolę wypełnił do końca, 
przyjmując na końcu wyrok śmierci. Opiekun Jezusa, Józef 
potrafił zrezygnować ze swoich życiowych planów i zamiarów, 
i przystać na Boży plan wobec niego. Gdy nie chciał przyjąć 
brzemiennej Maryi do siebie wiedząc, że poczęte dziecię nie 
jest jego dzieckiem, na wskazanie anioła okazał Bogu posłu-
szeństwo. Na końcu dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa: 
„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24).

Zakończenie

Życie wedle rad ewangelicznych jest przywilejem niektórych 
chrześcijan, szczególnie tych, którzy wybierają życie zakonne. 
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Wiemy, że rady ewangeliczne są dzisiaj niedoceniane, czasem 
nawet krytykowane a nawet ośmieszane. Gdyby było więcej 
ludzi, którzy by brali sobie do serca wartość życia wedle tych 
rad, świat byłby o wiele piękniejszy. Módlmy się, aby św. Józef 
znalazł sobie naśladowców w dzisiejszym Kościele i świecie.

Oblubieniec Maryi i Stróż Odkupiciela
Świdnica, 19 marca 2019 r.

Msza św. w kaplicy maryjnej, w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia kapłani, bracie diakonie i kleryku, umiłowa-
ni czciciele Matki Bożej Świdnickiej, mamy dzisiaj radosną 
uroczystość w Kościele, uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 
NMP i Opiekuna Jezusa. W jednej pieśni śpiewamy o nim: „On 
w świętości i czystości po Maryi pierwszym był”. Zatrzymajmy 
się dzisiaj tylko nad jednym tytułem, którym Kościół obdarzył 
św. Józefa. Jest on patronem dobrej śmierci.

1. Wszyscy musimy umrzeć na tym świecie

Wśród wielu pytań jakie ludzie stawiają sobie w życiu jest 
i takie, co jest najważniejsze w życiu człowieka na tej ziemi. 
Znajdujemy różne odpowiedzi. Jedni mówią, że dobre zdrowie, 
inni, że spotkanie kochającej osoby, jeszcze inni, że dobra pra-
ca, dobry szef, życzliwe otoczenie. Wśród odpowiedzi można 
także spotkać taką – W życiu ziemskim najważniejsze jest to, 
żeby dobrze umrzeć. Taką odpowiedź zwykle formułują ci, 
którzy doświadczyli śmierci swoich przyjaciół. Jeśli naprawdę 
wierzymy, że nasz wieczny los rozstrzyga się zaraz po śmierci 
na sądzie szczegółowym, to rzeczywiście ważne jest to, żeby 
umrzeć pojednanym z Bogiem
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2. Ks. Józef Majka (1918-1993) jako czciciel św. Józefa

W latach 1918-1993 żył w Polsce wybitny kapłan, który 
zajmował się katolicką nauką społeczną. Nazywał się Józef 
Majka. Pochodził z diecezji tarnowskiej. Kilka lat pracował jako 
wikariusz na trzech parafiach. Następnie studiował na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Tam potem został pracownikiem 
naukowym. W roku 1970 przeniósł się do Wrocławia i przez 
18 lat był rektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego i Papieskiego Wydziału Teologicznego. Napisał 
kilka książek i kilkadziesiąt cennych artykułów z zakresu ka-
tolickiej nauki społecznej. W roku 1982, 11 lat przed śmiercią, 
przeszedł zawał serca. Pod koniec życia dopadła go choroba 
nowotworowa. Rak umiejscowił się w przełyku i ks. profesoro-
wi groziła śmierć przez uduszenie. Chory jednak lękał się takiej 
śmierci i modlił się do swojego patrona, św. Józefa o dobrą 
śmierć. Został przez swego niebieskiego patrona wysłuchany. 
Zmarł w uroczystość św. Józefa w 1993 roku. na zawał serca.

3. Nasza Józefowa pobożność

Św. Józef pomaga ludziom w różnych sprawach. Pomaga 
mężom i ojcom. Jest także patronem dobrej śmierci. Jeśli zgo-
dzimy się z tym przekonaniem, że najważniejsze jest tu, na 
ziemi, aby dobrze umrzeć, to módlmy się do naszego świętego 
o łaskę dobrego przejścia z życia do życia, z życia ziemskiego 
do życia wiecznego. Bądźmy realistami, wszyscy musimy 
umrzeć, wcześniej czy później. Tę godzinę śmierci wybierze 
nam Bóg. Módlmy się do świętego Józefa, aby to była dobra 
godzina dla nas.

Zakończenie

Prośmy zatem naszą świdnicką Panią, aby nam wyprosiła 
u swego Syna łaskę podobieństwa do św. Józefa
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Św. Józef patronem poświęcenia ołtarza
Wałbrzych, 19 marca 2019 r.

Msza św. odpustowa oraz konsekracja ołtarza 
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Wstęp

Charakter dzisiejszej uroczystości wyznacza nam temat 
refleksji. Powinien być dwuczęściowy, dwutematyczny, mia-
nowicie, część naszej refleksji poświęcimy ołtarzowi, bo dzisiaj 
jest uroczysta konsekracja ołtarza i drugą część poświęcimy 
waszemu patronowi, patronowi tej świątyni, którym jest nie 
byle kto, bo św. Józef – Oblubieniec Najświętszej Marii Panny, 
żywiciel Syna Bożego, oprócz Matki Bożej najbliższa osoba Je-
zusa Chrystusa. Śpiewaliśmy przed chwilą na wstępie w pieśni 
wprowadzającej słowa: „On w świętości i czystości, po Maryi 
pierwszym był”. To właśnie św. Józef.

1. Znaczenie ołtarza w dziejach zbawienia

Zaczynamy jednak od ołtarza, który znajduje się w każdej 
świątyni. Wróćmy do początków. Ołtarze pojawiały się na miej-
scu, gdzie Pan Bóg się zjawiał, a zwykle Pan Bóg rozmawiał 
z ludźmi na wysokich górach i tam zaczęto budować ołtarze, na 
których składano Bogu ofiary. Były to najpierw ofiary z różnego 
rodzaju roślin, a potem z różnego rodzaju zwierząt, zwłaszcza 
z baranków.

Moi drodzy, gdy czytamy Stary Testament, dowiadujemy się 
o tych ofiarach, które były składane na ołtarzach. Tak uczynił 
Noe po potopie. Zbudował ołtarz i złożył Panu Bogu ofiarę. 
Tak uczynił także Abraham – ojciec narodu wybranego, który 
także zbudował ołtarz na górze Moria i tam, na polecenie Boże, 
miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Wiemy, że to była 
wielka próba wiary dla Abrahama. Pan Bóg ostatecznie nie 
chciał, żeby Izaak został złożony w ofierze, ale to była próba 
wiary dla Abrahama. Pan Bóg w ten sposób chciał się przeko-
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nać czy Abraham okaże posłuszeństwo i zdobędzie się nawet 
na gotowość, żeby swojego jedynego syna złożyć w ofierze. 
Wiemy, że Abraham był gotów wykonać to, czego Pan Bóg 
chciał, ale Pan Bóg nie żądał tej ofiary z życia i w zamian za 
syna został złożony baranek, który tam się znajdował. To jest 
ciekawy, ważny epizod w dziejach zbawienia z ołtarzem na 
górze Moria. Dzisiaj podobno na tym miejscu znajduje się 
wzgórze świątynne, tam stała świątynia i stamtąd także, jak 
wierzą wyznawcy islamu, Mahomet miał odejść do nieba. Ale 
to jest inny temat.

Moi drodzy, wracamy do ołtarzy Bożych, które były budo-
wane na górach. W świątyni, która na Boże polecenie została 
zbudowana przez Salomona, syna króla Dawida w X wieku 
przed Chrystusem, umieszczono trzy ołtarze. Był ołtarz całopa-
lenia, na którym składano Bogu w ofierze zwierzęta – baranki, 
był ołtarz, gdzie leżały chleby pokładne i był także ołtarz ka-
dzenia. To było w świątyni jerozolimskiej. Wiemy, że świąty-
nia jerozolimska przetrwała prawie dziesięć wieków, została 
zniszczona w roku 70 po Chrystusie przez wojska rzymskie i do 
tej pory nie jest odbudowana. Mamy taki relikt po tej świątyni, 
którym jest jej zachodnia ściana, nazywana dzisiaj popularnie 
„ścianą płaczu”. Tam się gromadzą Żydzi i także pielgrzymi, 
którzy przybywają i do tej „ściany płaczu” podchodzą. Tak było 
w świątyni jerozolimskiej.

Moi drodzy, dzisiejsze pierwsze czytanie opowiadało nam 
o tym, jak wyglądało poświęcenie ołtarza w świątyni. Cza-
sem świątynia była rabowana przez wrogów, była po części 
burzona, była później odnawiana, były także odbudowywane 
ołtarze i trzeba je było na nowo poświęcać. I słyszeliśmy, że 
takie poświęcenie było obchodzone aż siedem dni. Cały ty-
dzień była uroczystość, świętowanie poświęcenia ołtarza, czyli 
przeznaczenia tego miejsca do oddawania Bogu chwały, przede 
wszystkim do składania ofiary.

Moi drodzy, dochodzimy do czasów, kiedy Syn Boży 
przyszedł na ziemię, kiedy „Słowo stało się ciałem” (J 1,14a). 
Wiemy, że Jezus też do świątyni zachodził i w świątyni nauczał. 
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Gdy był czterdziestodniowym Dzieciątkiem, to był w świątyni 
ofiarowany. To wszystko znamy.

Potem, gdy podjął działalność publiczną, to przyszedł czas, 
kiedy oddał się w ręce grzeszników i wydał się dobrowolnie 
na mękę i na śmierć krzyżową. Wtedy Jezus stał się tym, kto 
ofiarą składał i kogo składa, a więc był żertwą ofiarną–  był 
tym kogo składał i był kapłanem, był tym, kto składał tę ofiarę. 
A więc Jezus składał ofiarę ze swego życia i składał ją na krzyżu. 
Dlatego krzyż Jezusa Chrystusa stał się pierwszym ołtarzem 
w chrześcijaństwie, dlatego ma taką szczególną godność, dla-
tego jest tak znienawidzony przez szatana, dlatego wrogowie 
Pana Boga i Kościoła przede wszystkim niszczyli krzyże. Tak 
było w czasie wojen, gdy kazano niekiedy krzyże znieważać. 
Wielu ludzi oddało życie w obronie godności krzyża, wybierało 
śmierć, aniżeli znieważenie krzyża.

Moi drodzy, ale w świątyniach chrześcijańskich pojawiły się 
ołtarze, na których uobecniano bezkrwawą ofiarę Pana Jezusa, 
którą Pan Jezus złożył przed swoją męką w Wielki Czwartek. 

Była to Ostatnia Wieczerza i na tej Ostatniej Wieczerzy dał 
apostołom na pokarm swoje Ciało i za napój swoją Krew. To 
był stół, na którym nastąpiła ta przemiana chleba w Ciało Pana 
Jezusa i wina w Krew Pana Jezusa. I stąd mamy połączenie stołu 
z krzyżem. Dlatego w każdej świątyni zawsze przy ołtarzu po-
winien być krzyż, który stoi przy ołtarzach lub jest powieszony 
na ścianie. W każdym razie krzyż jest ołtarzem i stół ofiarny, 
przy którym stoi kapłan, też jest ołtarzem. Uobecniamy ofiarę 
Pana Jezusa, którą On polecił uobecniać apostołom na pamiątkę 
oddania Jego życia za nas na odpuszczenie naszych grzechów.

2. Znaczenie ołtarza w życiu Kościoła

Ołtarz jest najpierw miejscem ofiary, jest symbolem samego 
Jezusa. Zauważmy, jak bardzo ołtarz jest otaczany czcią. Gdy 
zaczyna się Msza Święta, gdy kapłani przychodzą do ołtarza, 
to kapłan najpierw ołtarz całuje. To jest pocałunek złożony na 
Chrystusie, bo ołtarz to jest znak Chrystusa. W czasie uroczy-



261

stej Mszy Świętej mamy także na początku i na ofiarowanie 
okadzenie ołtarza. To jest też taki wyraz czci, którą składamy 
Jezusowi Chrystusowi. Niejako można powiedzieć, że ołtarz 
utożsamia się z Chrystusem i dlatego jest on w każdej świątyni 
chrześcijańskiej przedmiotem najważniejszym. Oczywiście jest 
tabernakulum. Adorujemy Pana Jezusa, który zostaje z nami po 
Eucharystii w tabernakulum pod postacią chleba, są wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu, są adoracje, ale to wszystko ma 
związek z ołtarzem, bo obecność Pana Jezusa w tabernakulum 
bierze się z celebracji Eucharystii, z ołtarza.

Moi drodzy, możemy to jakoś uporządkować i powiedzieć, 
że ołtarz jest miejscem, gdzie składamy Najświętszą Ofiarę, 
gdzie Pan Jezus, poprzez obecność kapłana, którego obdarzył 
darem święceń, uobecnia to wszystko, co Jezus uczynił dla 
naszego zbawienia. Ofiara krzyża uobecnia się w sposób bez-
krwawy. Ostatnia Wieczerza, którą Jezus przeżywał z uczniami, 
staje się obecna dla tych ludzi, którzy są obecni wokół ołtarza 
Pańskiego. To jest miejsce uobecniania ofiary Pana Jezusa, 
dlatego, gdy patrzymy na ołtarz, to się uczymy składać nas 
samych w ofierze.

Dzisiaj, za chwilę, będą wypowiedziane takie słowa przy 
poświęceniu: „Niech ten ołtarz będzie dla nas znakiem Chry-
stusa, z którego boku wypłynęły Krew i woda. Niech będzie 
stołem świątecznym dla wszystkich, których Chrystus zapra-
sza na ucztę”. I tu mamy nowy element. Ołtarz jest nie tylko 
miejscem składania ofiary, ale jest także miejscem, gdzie jest 
dawany pokarm. Pokarm dawany jest na uczcie. Jest uczta 
eucharystyczna i tutaj są takie słowa: „Niech tutaj składają 
swoje troski i ciężary, a otrzymają nową moc ducha na dalszą 
drogę życia”. To są ważne słowa, które nam przypominają, że 
my, podczas Mszy Świętej, też winniśmy składać swoje troski 
i ciężary, a mówiąc tak pełniej i dokładniej, samych siebie 
w ofierze, tak, jak to Jezus uczynił. To wszystko kim jesteśmy, 
to, co nas boli, to, co nas raduje, to wszystko jest dla Pana Boga. 
Jeżeli jesteśmy na Eucharystii, to się dołączamy do ofiary Pana 
Jezusa, którą On uobecnia, ofiary ze swojego życia za nasze 
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zbawienie. Dlatego obecność na Mszy Świętej jest wielkim 
przywilejem, jest wielkim wyróżnieniem dla nas, bo możemy 
się współofiarować z Jezusem Chrystusem.

Jednym z najważniejszych darów, jaki możemy składać 
z Jezusową ofiarą, jest nasza gotowość na pełnienie woli Bożej. 
Tak jak Chrystus dobrowolnie oddał swoje życie za nas, tak 
i my mamy sposobność, żeby wyrażać zgodę na pełnienie woli 
Bożej, na to, co Pan Bóg chce, żeby się z nami działo. My się 
na to godzimy i to może być wielka ofiara, bo czasem nam to 
nie pasuje do naszego życia. Jak się zgodzimy tę wolę Bożą 
wypełniać, która czasem może nam się nie podoba, która nas 
kosztuje dużo cierpienia, jakiegoś wyrzeczenia, to może być 
tą najlepszą ofiarą, którą dołączamy do ofiary zbawczej Syna 
Bożego.

Moi drodzy, mamy więc ołtarz Pański jako miejsce składania 
ofiary Pana Jezusa, do której dołączamy samych siebie i skła-
damy siebie w darze, łącząc się z ofiarą Pana Jezusa, ale także 
ołtarz jest miejscem, skąd czerpiemy chleb eucharystyczny. 
Z ołtarza jest tam dawane Ciało Pańskie. Kapłani przyjmują 
Jezusa pod dwoma postaciami – pod postacią chleba i wina, 
a wierni też tak mogą przyjmować, ale ze względów praktycz-
nych przyjmują zwykle tylko Ciało Pańskie, bo w Ciele Pańskim 
jest cały Pan Jezus i tak też można.

Moi drodzy, ołtarz jest miejscem, gdzie przyjmujemy po-
karm eucharystyczny, który daje nam moc Ducha Świętego 
– „a otrzymają nową moc ducha na dalszą drogę życia”. My 
w tym pokarmie eucharystycznym, który rodzi się na ołtarzu, 
otrzymujemy światło i moc dla naszego ducha, byśmy mogli 
wypełniać wolę Bożą, byśmy mogli udźwignąć wszystkie 
krzyże, które są nam przydzielone.

I dodajemy jeszcze, że ołtarz Chrystusowy, na którym skła-
damy ofiarę, jest także dla nas źródłem jedności i braterskiej 
zgody. Przez ołtarz Pański nie tylko łączymy się z Bogiem, 
z Bogiem Ojcem przez Jezusa w Duchu Świętym, a więc 
z całą Trójcą Świętą, ale także przy ołtarzu umacniamy jed-
ność między sobą. Chodzi o to, byśmy byli jedno w miłości 
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braterskiej i siostrzanej. Dlatego jest taki tekst, który mówi: 
„Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że 
brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed 
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem 
przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5,23-24). To jest przypomnie-
nie, że składając ofiarę mamy się jednać, mamy być pojednani 
z naszymi braćmi i siostrami.

I wreszcie w tej modlitwie są słowa: „Niech będzie ośrod-
kiem, w którym będziemy Ciebie wielbić i Tobie dziękować, aż 
z radością dojdziemy do wiecznych przybytków, gdzie będzie-
my Ci składać ofiarę chwały razem z Chrystusem, Najwyższym 
Kapłanem i Żywym Ołtarzem”. Przy ołtarzu Pańskim my Bogu 
dziękujemy i my Boga wielbimy.

To takie przypomnienie, czym jest ołtarz w naszym religij-
nym życiu, ołtarz, który jest zawsze związany z celebracją Eu-
charystii. Jak zwiedzamy kościoły historyczne, np. romańskie, 
gotyckie czy barokowe, to możemy się przekonać, jak ludzie 
dokładali starań, by ołtarze były piękne. Dzisiaj, po soborze, 
są zwykłe stoły, bo kapłan stoi twarzą do wiernych, ale znamy 
ten czas przedsoborowy, kiedy kapłani byli zwróceni tyłem do 
wiernych, a przodem do ołtarza. Dlatego te ołtarze historyczne 
były takie wielkie, były złocone, były wyposażane w drogocen-
ne dzieła sztuki. To jest znak, że ołtarz jest rzeczywiście czymś 
szczególnym w każdej świątyni.

3. Święty Józef jako przykład stawania się darem 
dla Boga i człowieka

Moi drodzy, musimy dołączyć jeszcze kilka słów o św. Józe-
fie, bo przecież dzisiaj dla was jest święto odpustu parafialnego. 
Możemy to ładnie połączyć z tą treścią, którą już przed chwilą 
wyłożyliśmy i powiedzieć, że św. Józef był tym człowiekiem, 
który spośród ludzi najwyraźniej nam pokazał, jak się stawać 
darem dla Pana Boga i drugiego człowieka. On żył w postawie 
ofiary, był tym, kto życie swoje ofiarował Bogu i ludziom. 
Ofiarował Bogu, bo przyjął Jego plan, a ze swojego planu zre-
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zygnował. Chciał Maryję zostawić – jak słyszeliśmy w Ewan-
gelii – bo okazało się, że jest Ona w stanie błogosławionym, 
więc Józef nie chciał Jej do siebie przyjąć i chciał się z Nią 
rozstać. To był dla niego szok, jak się dowiedział, że Maryja 
jest w stanie błogosławionym. Ale jak anioł mu wyjaśnił, co się 
stało z Maryją, że to Duch Święty zstąpił na Nią i że Ona wyda 
światu Mesjasza, to zrobił tak, jak mu anioł Pański powiedział, 
czyli Maryję wziął do siebie. Józef stał się świadkiem Bożego 
Narodzenia, stał przy Jezusie, bronił Go przed Herodem, żył 
dla Niego i był Jego karmicielem. Żył także dla Maryi. Piękna 
postawa daru dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Można 
powiedzieć, że w ten sposób św. Józef nam pokazał, w jaki 
sposób mamy nas samych dzisiaj składać w ofierze Panu Bogu 
i także drugim ludziom – mąż dla żony, żona dla męża, dzieci 
dla rodziców, rodzice dla dzieci. Przeróżne mogą być relacje. 
Stawanie się darem, życie dla kogoś, dla Pana Boga i dla czło-
wieka, ale zawsze w perspektywie Pana Boga.

To jest najważniejsze przesłanie św. Józefa, byśmy byli 
Bogu posłuszni i byśmy byli darem nawzajem dla siebie. Nie 
wrogiem, nie kimś, kto utrudnia życie, ale kto jest darem i to 
darem miłującym.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, módlmy się dzisiaj o to, żebyśmy 
przeżywając konsekrację ołtarza, który nas uczy być darem dla 
Boga i dla ludzi, naśladowali św. Józefa w stawaniu się na co 
dzień darem dla Boga i dla człowieka. Amen.
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Być czy mieć?
Świdnica, 21 marca 2019 r.

Msza św. z udziałem wspólnoty seminaryjnej 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Zajrzałem do swoich notatek i sprawdziłem, że w ciągu 
ostatnich dziewięciu lat mówię dzisiaj po raz siódmy homilię 
we czwartek, po drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Jak w takiej 
sytuacji tematycznie nie powtarzać się? Szukałem więc jakiegoś 
klucza, żeby coś innego powiedzieć, żeby nie było każdego 
roku to samo. Wiemy, że Ewangelia jest niezmienna i wątki 
ewangeliczne są podobne do siebie.

Do dzisiejszej homilii zastosujemy klucz biorąc jeden z fi-
larów tzw. cywilizacji miłości, która wspiera się na czterech 
prymatach. Jest to: prymat osoby przed rzeczą, prymat etyki 
przed techniką, prymat być przed mieć, prymat miłości przed 
sprawiedliwością.

1. Łazarz i bogacz

Do dzisiejszych czytań najbardziej nam pasuje prymat 
„być przed mieć”. Więcej „być” aniżeli „mieć”. Popatrzymy 
na dwóch bohaterów tej przypowieści. Jeden jest bez imienia, 
to bogacz, natomiast biedak ma na imię Łazarz, nie jest anoni-
mowy. W tym momencie jest postacią ważniejszą. Bogacz to 
człowiek, który stawiał na wartości ziemskie, zgromadził wielki 
majątek, używał życia, natomiast biedak kładł nacisk na bycie 
przed Bogiem w postawie zaufania.

„Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu”. Te słowa szczególnie 
odnoszą się do biedaka Łazarza. On zaufał Panu w tej swojej 
niedoli. W wieczności skrajnie odmieniły się losy tych dwóch 
bohaterów. Biedak trafił na łono Abrahama i zażywał w wiecz-
ności szczęścia, natomiast bogacz doznawał wiecznej udręki, 
wielkiego cierpienia. Powodem takiego stanu rzeczy było to, 
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że żył tylko dla siebie, nie zważając na ludzi potrzebujących 
pomocy. To psy wyprzedzały go w życzliwości dla biedaka, 
bo lizały jego rany. To nie było dla niego ujmą, że miał mają-
tek, bogactwo, że się bawił, jadł i pił, ale że przy takim stylu 
życia miał zamknięte serce i nie dzielił się tym co wypracował 
z człowiekiem potrzebującym.

To pierwszy powód, że bogacz trafił w to gorsze miejsce 
i musiał cierpieć. Trafił tam w imię sprawiedliwości, która zna-
mionuje działanie Pana Boga. Drugi powód to ten, że nie słuchał 
uwag Pana Boga. To się okazało, kiedy prosił o wysłanie kogoś 
do braci, którzy zostali na ziemi, by ich ostrzec przed tym, co 
go spotkało. Usłyszał odpowiedź: „Jeśli Mojżesza i Proroków 
nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” 
(Łk 16,31).

Pan Bóg powiedział do ludzi wszystko co trzeba, i to jest 
przypominane przez Mojżesza i proroków naszego czasu. No-
wej prawdy nie będzie, trzeba ją przyjąć i trzeba nią żyć. Nie 
trzeba szukać sensacji. „Choćby kto z umarłych powstał, nie 
uwierzą” (Łk 16,31).

2. Pełniejsze „być” oparte na posłuszeństwie Bogu

Z dzisiejszego przesłania Bożego słowa wyciągamy po-
uczenie, żebyśmy byli nastawieni na odpowiednie budowanie 
swojego życia, byśmy pełniej „byli”. Pełniej „być” to znaczy 
czynić dobrze wokół siebie, dzielić się z drugimi, którzy bar-
dziej potrzebują i być darem dla innych. Mamy umieć się dzielić 
tym, co mamy. Nie jest to takie skomplikowane, bo może to 
być dobre słowo, uśmiech, życzliwość, zainteresowanie, a także 
pomoc materialna. Mamy również słuchać Bożego słowa, nie 
liczyć na jakąś sensację, bo cuda dzieją się w tej zwykłej, szarej 
codzienności, w kaplicy, czy gdzie indziej. Wszędzie mogą się 
wydarzyć.

Prośmy Ducha Świętego byśmy mieli takie nastawienie 
każdego dnia.
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Ze świata niepokoju i tęsknoty 
do ojczyzny pokoju i miłości

Ożary, 22 marca 2019 r.
Msza św. pogrzebowa za śp. senatora Wiesława Kiliana 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

1. W Chrystusie umieramy i w Chrystusie 
zmartwychwstaniemy

Drodzy bracia i siostry, w naszym ziemskim życiu od czasu 
do czasu ocieramy się o śmierć naszych bliskich. Odchodzą 
zwykle do wieczności ludzie starsi, często długo chorujący, 
niekiedy bardzo umęczeni ciężkim życiem. Są odejścia, które 
przewidujemy, których się spodziewamy, ale są też odejścia, 
które nas zaskakują. Tak możemy powiedzieć o śmierci śp. Wie-
sława Kiliana, który odchodzi od nas w wieku 66 lat. Mamy 
świadomość, że to trochę za wcześnie. Taki jednak czas życia 
i taki czas odejścia od nas wyznaczył mu Bóg, nasz Stwórca, 
Ojciec wszystkich ludów i narodów. Odejście do wieczności 
śp. Wiesława miało miejsce w ubiegły piątek. Dzisiaj, także 
w piątek, przeżywamy jego pogrzeb. Piątek to dzień tygodnia, 
w którym wydarzyła się najważniejsza śmierć w dziejach 
świata, śmierć Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża, śmierć na 
odpuszczenie naszych grzechów, śmierć na zbawienie świata. 
Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o tej szczególnej, zbawczej 
śmierci Jezusa, śmierci Boga-Człowieka. Jednakże dzisiejszy 
fragment Ewangelii prowadzi nas dalej, prowadzi nas do gro-
bu, najpierw – kryjącego martwe ciało Jezusa, a potem – do 
grobu pustego. Jezus, zgodnie ze swoją zapowiedzią, umarł 
na krzyżu, został pochowany i zmartwychwstał. Wysłannicy 
niebios, dwaj mężczyźni w lśniących szatach, oznajmili za-
kłopotanym niewiastom, które w poranek wielkanocny zastały 
pusty grób, że Jezus żyje, że naprawdę zmartwychwstał tak, jak 
za ziemskiego życia zapowiedział. Niewiasty usłyszały słowa: 
„Dlaczego szukacie żyjących wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 
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zmartwychwstał” (Łk 24,5b-6a). Jezus zmartwychwstał i obie-
cał zmartwychwstanie wszystkim, którzy w Niego uwierzą. 
Wyraźnie o tym powiedział do Marty, gdy przybył wskrzesić 
jej brata Łazarza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26). Już 
przez proroka Izajasza Bóg oznajmił: „Ożyją Twoi umarli, 
zmartwychwstaną ich ciała, obudzą się i krzykną z radości 
spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, 
a ziemia wyda cienie zmarłych” (Iz 26,19). Prawdą o życiu 
wiecznym, o końcowym zmartwychwstaniu, jest przepełniona 
Ewangelia Chrystusa i cały Nowy Testament. Chrystus pewnego 
dnia powiedział do uczniów: „Nadchodzi godzina, w której 
wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, 
którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia: 
(J 5,29). Słowo Chrystusa ożywia naszą wiarę w życie wieczne.

Drodzy bracia i siostry, jest zwyczaj, że podczas pogrzebu 
spoglądamy na drogę życia ziemskiego, jaką przebył zmarły 
człowiek. Spójrzmy przeto na drogę życia dziś żegnanego przez 
nas śp. Wiesława Kiliana.

2. Droga życia śp. Wiesława Kiliana (1952-2019)

Śp. Wiesław Kilian urodził się 25 lipca 1952 r. w Ząbkowi-
cach Śląskich, zmarł w piątek, 15 marca 2019 r. w Warszawie. 
Był najstarszym z szóstki synów Władysławy i Edwarda. Jego 
młodszy o cztery lata brat Jerzy zginął w wypadku drogowym, 
gdy Wiesław miał 22 lata. Pozostali bracia: Mirosław, Krzysztof, 
Zdzisław i najmłodszy Edward postanowili związać swoje życie 
z rodzinnym gospodarstwem, które prowadzą wspólnie. Wiesiu 
z rodzinnego domu wyniósł niezłomne wartości, których nigdy 
nie zdradził – miłość do rodziny i miłość do Pana Boga. Wycho-
wywany w rodzinie katolickiej kierował się niepodważalnymi 
zasadami moralnymi. Rodzina, choć nie założył własnej, była 
dla niego najważniejsza. Mocno związany z braćmi, często 
powracał do rodziców i młodszego rodzeństwa. Podtrzymywał 
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więź i relacje rodzinne. Praca na roli nauczyła go, że gdy chce 
się osiągnąć plony i rezultaty własnych działań, należy być 
konsekwentnym i wytrwałym – to zaprocentowało, gdy posta-
nowił opuścić rodzinne gniazdo. Wyjechał z rodzinnych stron, 
by się uczyć i zwiedzać świat. Nie zapomniał jednak, gdzie są 
jego korzenie i nie zapomniał być blisko Boga gdziekolwiek się 
znajdował. Ukończył szkołę podstawową w Ożarach, do tech-
nikum uczęszczał w Ząbkowicach Śląskich. Po szkole średniej 
wstąpił do wojska. Był w jednostce radiolokacyjnej w Wieluniu. 
W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach siedemdziesiątych 
i na początku osiemdziesiątych XX w. pracował w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym. Od 1981 do 1983 r. był zatrudniony na 
stanowisku kierownika szpitala w Lądku-Zdroju, a w latach 
1984-1998 – kierownika Rejonu Obsługi Mieszkańców Wro-
cław-Stare Miasto. Od 1998 do 2001 r. zajmował stanowisko 
dyrektora w spółce „Centrum” we Wrocławiu. Pracował tak-
że jako kierownik wydziału w Urzędzie Miasta Wrocławia 
(2003-2005, 2005-2007). W latach 1998-2002 sprawował 
mandat radnego Rady Miasta Wrocławia, a od 2001 do 2002 
r. zasiadał w Zarządzie Miasta Wrocławia. Należał do NSZZ 
„Solidarność”. Był posłem na Sejm V i VI kadencji. W Sejmie 
V kadencji pracował w Komisji Administracji i Spraw We-
wnętrznych oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. 
W Sejmie VI kadencji był członkiem Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych, Komisji Obrony Narodowej, Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Senacie VIII kadencji 
był członkiem Komisji Obrony Narodowej, Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą.

Śp. Wiesław był człowiekiem szlachetnym, serdecznym, 
zawsze uśmiechniętym i nastawionym na ludzi i dla ludzi. 
Wielu osobom pomagał i czynił to bardzo dyskretnie nie ocze-
kując na rozgłos i uznanie. Był skromny i dumny ze swojego 
pochodzenia. Znamionowała go żywa, głęboka i radosna wiara 
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w Boga. Kochał Kościół i bronił Kościoła. Można powiedzieć, 
że Kościół i rodzina były to dwie umiłowane przez niego wspól-
noty. Był zawsze oddany wartościom jakie wyniósł z domu 
rodzinnego i zawsze związany z miejscem z jakiego pochodził, 
z Ożarami. Trzeba też dodać, że śp. Wiesław chętnie brał udział 
w uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Często, nawet 
codziennie, uczestniczył we Mszy św. i przyjmował Komunię 
Świętą. Odbywał pielgrzymki do Ziemi Świętej i do sanktu-
ariów maryjnych. Bardzo cenił Ojca Świętego św. Jana Pawła 
II. Jako parlamentarzysta, najpierw poseł, a potem senator, 
opowiadał się za wartościami chrześcijańskimi, obojętnie w ja-
kiej opcji politycznej się znajdował. Ujawniało się to w głoso-
waniach parlamentarnych, np. w obronie życia ludzkiego czy 
w głosowaniach w sprawach światopoglądowych. Czasem 
przychodził do mnie i mówił: „księże biskupie, głosowałem 
tak, jak trzeba”.

3. Zakończenie – słowo pożegnania

Drogi Wiesławie, na zakończenie tej refleksji – jeszcze kilka 
dobrych, wdzięcznych słów do Ciebie. Wraz z Twoją najbliższą 
rodziną, wraz z Twoją rodzinną parafią i Twoimi przyjaciółmi, 
którzy tak licznie przybyli dziś tu, do Ożar z bliska i z daleka, 
w tak licznym gronie dziękujemy dziś Panu Bogu za Ciebie, 
za Twoje życie ziemskie, które dobiegło końca. Dziękujemy, 
że dane nam było z Tobą przebywać, z Tobą iść przez życie. 
Dziękujmy za dobro, które Bóg przekazał przez Ciebie w trak-
cie Twojego życia – nam i innym ludziom, których spotkałeś 
na swoich życiowych drogach. Dziękujemy za ślad, który – za 
Twoją przyczyną – odcisnął się w naszych sercach. Wiemy, że 
kochałeś swój rodzinny dom, z którego wyszedłeś i który tak 
często nawiedzałeś.

Drogi Wiesiu, dziękujemy Ci za Twoją miłość do przyrody, 
za Twoje przywiązanie do ziemi, naszej matki-karmicielki. 
Twoja praca w rolnictwie otwierała Cię na Pana Boga, uczyła 
pokory, wdzięczności i miłości do Stwórcy.
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Drogi Wiesławie, dziękujemy Ci za Twoją pobożność, za 
Twoją wiarę, za przywiązanie do Kościoła, do Mszy św., do 
nauki Kościoła. Ja osobiście dziękuję za Twoją radość, za Twoją 
przyjaźń, która zawiązała się w czasach, gdy byłeś w Radzie 
Miasta Wrocławia. Dziękuję za obecność na różnych diecezjal-
nych uroczystościach, dziękuję za fundowanie stypendiów dla 
naszych kleryków i za inne gesty dobroczynne.

Drogi Wiesławie, dziękujemy Ci także za Twoją miłość do 
Maryi. Dziękujemy za przykład modlitwy różańcowej.

W tej chwili wpatrzeni w twoją trumnę, która kryje docze-
sne Twoje szczątki, wznosimy do niebios pokorną prośbę, aby 
Jezus Chrystus nasz Zbawiciel, w swojej łaskawości, podczas 
tej Eucharystii, wybielił w swojej zbawczej Krwi wszystkie 
cienie Twego życia, aby Cię obdarzył miłosierdziem, przybrał 
Cię w szaty zbawienia i zaprowadził na niebieskie mieszkanie. 
Spoczywaj w pokoju, dobry sługo Boga i człowieka. Do zoba-
czenia w Domu Ojca.

Na większą chwałę Boga w Trójcy 
Jedynego i ku pożytkowi ludzi

Świdnica, 23 marca 2019 r.
Przemówienie na rozpoczęcie liturgii pod przewodnictwem JE księdza 
arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce 

z okazji XV rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Drodzy bracia i siostry, jednym z ważnych dokonań św. Jana 

Pawła II, jako papieża wobec kraju, z którego pochodził, były 
pielgrzymki do ojczyzny, których było osiem, ale także usta-
nowienie nowej struktury organizacyjnej Kościoła katolickiego 
w Polsce, które zostało dokonane w dwóch etapach. Pierwszy, 
zasadniczy etap tej reformy, miał miejsce w roku 1992, kiedy 
to Ojciec św. Jan Paweł II bullą „Totus tuus Poloniae populus”, 
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z dnia 25 marca 1992 r., ustanowił w Polsce dwanaście me-
tropolii w miejsce dotychczasowych czterech oraz trzydzieści 
dziewięć diecezji w miejsce dotychczasowych dwudziestu 
siedmiu. Na Dolnym Śląsku powstała wtedy diecezja legnicka, 
wyłoniona z archidiecezji wrocławskiej. Po dwunastu latach, 
w roku 2004, św. Jan Paweł II dokończył dzieła reorganizacji 
administracji kościelnej, ustanawiając jeszcze metropolię łódz-
ką oraz dwie diecezje: bydgoską i świdnicką. Decyzja Ojca 
Świętego została podana do publicznej wiadomości 24 lutego 
2004 roku, a 25 marca tegoż roku, w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, w katedrze świdnickiej miały miejsce ingres i świę-
cenia biskupie pierwszego biskupa świdnickiego. Na mapie 
Kościoła katolickiego w Polsce zaczęła realnie funkcjonować 
na Dolnym Śląsku – w ramach metropolii wrocławskiej – die-
cezja świdnicka.

Do tej pory obchodziliśmy uroczyście dwukrotnie rocznicę 
tego wydarzenia: pięciolecie, 25 marca 2009 roku. – pod prze-
wodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz dziesięciolecie, 
29 marca 2014 roku – pod przewodnictwem ks. arcybiskupa 
Celestino Migliore, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Pol-
sce. Dzisiaj, piętnastą rocznicę ustanowienia naszej diecezji, 
świętujemy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. arcybi-
skupa Salvatore Pennacchio, obecnego nuncjusza apostolskiego 
w Polsce. Ekscelencjo, serdecznie witamy po raz pierwszy 
w naszej diecezji, w naszej pięknej katedrze. Dziękujemy za 
przyjęcie naszego zaproszenia i za dzisiejszą obecność z nami. 
Jako przedstawicielowi Ojca św. Franciszka, pragnę złożyć Eks-
celencji krótki raport z minionego, pierwszego piętnastolecia.

Eccelenza Reverendissima, all’inizio di questa solenne ce-
lebrazione mi sia permesso di rivolgere a Lei e a tutti i presenti 
le parole mio saluto.

Voglio innanzitutto ringraziarLa per la sua presenza in qu-
esta nostra chiesa cattedrale, dedicata a due grandi santi martiri 
e patroni dei cattolici in Polonia: San Stanislao vescovo di 
Cracovia, e San Venceslao duca di Boemia. 
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Nel giorno della solennità di Annunciazione del Signore del-
l’anno duemila quattro, questa chiesa è stata elevata alla dignità 
di chiesa cattedrale per il decreto del Santo Papa Giovanni Paolo 
Secondo, grande adoratore della Beata Vergine Maria, il quale 
è stato successivamente proclamato il Santo Patrono della città 
di Świdnica e ora intercede per noi nella casa del Padre. 

La nostra dedizione alla Madonna è stata ancor più appro-
fondita, quando recentemente la sua famosa immagine venerata 
in questa chiesa dai secoli con il titolo di „Salus Infirmorum”, 
è stata decorata con le corone papali e quando il luogo del suo 
culto è diventato il Santuario di Nostra Signora di Świdnica.

Eccellenza, oggi questa chiesa cattedrale è onorata per la 
presenza del Nunzio Apostolico, il rappresentante del Santo 
Padre Francesco nella nostra comunità di preghiera e di festa 
della fede. E’ un momento memorabile nella storia della nostra 
diocesi, * la quale celebra il suo anniversario e ringrazia al 
Signore per ogni segno della sua benevolenza e benedizione.

Eccelenza, mi sia permesso di presentare una piccola storia 
della nostra diocesi e di rivolgere alcune parole del Benvenuto 
in pollacco.

Ekscelencjo i wszyscy czcigodni uczestnicy tej uroczystości, 
w ciągu piętnastu minionych lat udało się nam przy Bożym bło-
gosławieństwie i pomocy dobrych ludzi, zbudować wszystkie 
podstawowe, kanoniczne struktury diecezjalne: Kurię Biskupią, 
Wyższe Seminarium Duchowne, Caritas Diecezjalną, Sąd Bi-
skupi, Dom Księży Emerytów. Zostały powołane inne ważne 
gremia kanoniczne takie jak: Kapituła Katedralna w Świdnicy, 
trzy kapituły kolegiackie: w Wałbrzychu, Kłodzku i Strzegomiu, 
Radę Kapłańską i Kolegium Konsultorów, Diecezjalną Radę 
Ekonomiczną, Diecezjalną Radę Duszpasterską, Akcję Kato-
licką oraz inne struktury administracyjne, grupy modlitewne, 
duszpasterskie i charytatywne.

W roku 2008, w piątym roku istnienia, diecezja otrzymała 
biskupa pomocniczego w osobie ks. Adama Bałabucha. W ciągu 
minionego piętnastolecia przeprowadziliśmy kilka inicjatyw 
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duszpasterskich, a wśród nich I Diecezjalny Kongres Euchary-
styczny – w roku 2005, peregrynację Obrazu Jezusa Miłosier-
nego – w latach 2007-2010, peregrynację Figury Matki Bożej 
Fatimskiej, przed stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie 
– w latach 2014-2017 oraz mieliśmy papieską koronację obrazu 
Matki Bożej Świdnickiej – 13 maja 2017 r. W ciągu piętnastu 
lat utworzyliśmy 10 nowych parafii oraz trzy nowe dekanaty; 
zostało konsekrowanych trzynaście nowych kościołów. Aktual-
nie budowane są w diecezji 3 nowe świątynie oraz 2 plebanie. 
Wiele świątyń zabytkowych otrzymało nowe pokrycie dachowe, 
w niektórych odnowiono kaplice i ołtarze. Przed dwoma laty 
rozpoczęła się renowacja wnętrza katedry. Następne świątynie 
i kaplice czekają na niezbędne remonty. Aktualnie diecezja ma 
190 parafii i 24 dekanaty, w których posługuje ponad 250 kapła-
nów diecezjalnych oraz ok. 100 zakonnych. Na terenie diecezji 
posługuje 11 zgromadzeń zakonnych męskich. Mieszkają oni 
w 20 klasztorach i prowadzą duszpasterstwo w 17 parafiach. 
W chwili obecnej w diecezji posługuje 369 sióstr zakonnych 
z 24 zgromadzeń, mieszkających w 55 domach zakonnych. 
W Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy mamy aktu-
alnie 41 kleryków, którzy są studentami Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. W granicach diecezji znajduje 
się 8 kurortów, miejscowości uzdrowiskowych.

Wielką żywotność przejawia nasza Caritas Diecezjalna. Nie-
sie ona w sposób zorganizowany pomoc dla ubogich, chorych 
i samotnych. W sześciu ośrodkach charytatywnych w diecezji 
wydajemy codziennie ponad 1300 obiadów, a co kwartał ok. 
8000 ubogich otrzymują paczki. Caritas prowadzi rehabilitację 
z fizjoterapią, pielęgniarstwo środowiskowe, położnictwo, opie-
kę długoterminową i higienę szkolną. Od kilku lat funkcjonuje 
w Świdnicy Hospicjum św. Ojca Pio, w którym mamy prawie 
pięćdziesiąt osób w stanie terminalnym. W Wałbrzychu działa 
Hospicjum św. Jana Pawła II. Ostatnio przygotowujemy do 
oddania Domu Samotnej Matki w Pieszycach.

Na terenie diecezji świdnickiej mamy obecnie 410 placó-
wek oświatowych, w których odbywa się katechizacja. Są to 
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przedszkola (170), szkoły podstawowe (200), gimnazja i od-
działy gimnazjalne w szkołach podstawowych (125), szkoły 
ponadgimnazjalne (33 licea ogólnokształcące, 33 technika, 
36 szkół zawodowych i 46 innych). W placówkach tych pra-
cuje 435 katechetów: 136 duchownych, 31 sióstr zakonnych, 
268 – świeckich.

W ciągu piętnastu lat w tej katedrze zostało wyświęconych 
143 diakonów na prezbiterów i dwóch prezbiterów na biskupów. 
W minionym piętnastoleciu zmarło w naszej diecezji 45 księży. 
Liczba księży emerytów wynosi ponad 50. W diecezji mamy 
aktualnie trzy dziewice i cztery wdowy konsekrowane.

Drodzy bracia i siostry, jesteśmy uradowani, że tak wiele 
osób przybyło dzisiaj do naszej katedry, by włączyć się w nasze 
dziękczynienie Bogu i ludziom. Im więcej nas, tym sprawiamy 
Panu Bogu większą radość i nasze dziękczynienie i uwielbienie 
Boga jest pełniejsze. Pragnę w tej chwili wszystkich serdecznie 
pozdrowić i przywitać. Nie jestem w stanie wszystkich, a nawet 
części z nas tu obecnych, wymienić z imienia i nazwiska. Stąd 
też wymienię tylko niektórych, niektórych ujmę w grupy, a jesz-
cze innych powitam on gremio. Jesteśmy ogromnie uradowani 
i wdzięczni, że na nasze dziękczynienie przybył przedstawiciel 
Ojca Świętego Franciszka, nuncjusz apostolski w Polsce, Jego 
Ekscelencja ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. Eksce-
lencjo, jeszcze raz serdecznie witamy i dziękujemy.

Serdecznie witam i pozdrawiam wśród nas Jego Eks-
celencję księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolitę 
wrocławskiego. Witam z wielką czcią i wdzięcznością Jego 
Eminencję księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, dłu-
goletniego metropolitę wrocławskiego, promotora i świadka 
narodzin naszej diecezji. Witam i pozdrawiam Jego Ekscelencję 
księdza arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, arcybiskupa 
seniora archidiecezji wrocławskiej. Witam Jego Ekscelencję 
księdza biskupa Włodzimierza Juszczaka, biskupa wrocław-
sko-gdańskiego Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego. Witam 
Jego Ekscelencję księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, 
biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Witam Jego 
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Ekscelencję księdza biskupa Marka Mendyka, biskupa pomoc-
niczego diecezji legnickiej. Witam Jego Ekscelencję księdza 
biskupa Stefana Cichego, biskupa seniora diecezji legnickiej. 
Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Pawła Sochę, biskupa 
pomocniczego seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wi-
tam Jego Ekscelencję naszego księdza biskupa pomocniczego 
Adama Bałabucha. Witam Jego Ekscelencję biskupa Waldemara 
Pytla, biskupa diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego. Witam księdza dr Piotra Nikolskiego, 
proboszcza parafii Kościoła prawosławnego w Świdnicy.

Witam przedstawicieli kapituł katedralnych z Wrocławia 
i z Legnicy oraz naszej ze Świdnicy i trzech kapituł kolegiac-
kich z Wałbrzycha, Kłodzka i Strzegomia na czele z ich pre-
pozytami i dzieka-nami. Witam i pozdrawiam duchowieństwo 
diecezjalne i zakonne, na czele z księżmi infułatami. Witam 
księży dziekanów, proboszczów i wikariuszy. Witam wszystkie 
osoby duchowne.

Witam przedstawicieli polskiego parlamentu i rządu na 
czele z panem ministrem Michałem Dworczykiem i posłami: 
Wojciechem i Ireneuszem. Witam przedstawicieli samorządów 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego na czele 
z panem wojewodą dolnośląskim, z prezydentami miast Świd-
nicy i Wałbrzycha, ze starostami powiatów, z burmistrzami 
miast, wójtami gmin i sołtysami sołectw.

Witam Jego Magnificencję ks. prof. dr hab. Włodzimierza 
Wołyńca, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. Witam przedstawicieli innych wyższych uczelni 
z naszego dolnośląskiego regionu. Witam rektorów i innych 
przedstawicieli wyższych seminariów duchownych diecezjal-
nych i zakonnych naszej metropolii.

Witam wśród nas osoby życia konsekrowanego na czele 
z matkami prowincjalnymi i siostrami przełożonymi klasztorów. 
Witam alumnów naszego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Świdnicy. Witam przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół 
Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Witam 
działaczy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. 
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Witam Damy i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego 
w Jerozolimie. Witam bractwa z naszej diecezji: Bractwo św. 
Józefa i Bractwo Świętego Krzyża. Witam chórzystów.

Witam poczty sztandarowe, przedstawicieli służb mun-
durowych: policji, wojska, straży miejskiej, straży pożarnej, 
harcerzy. Witam przedstawicieli kombatantów, organizacji 
niepodległościowych, Sybiraków Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich. Witam przedsta-
wicieli innych organizacji społecznych i patriotycznych. Witam 
przedstawicieli mediów, a wśród nich witam serdecznie ojca 
Benedykta z Radia Maryja i Telewizji Trwam wraz z całą ekipą 
techniczną. Witam inne media regionalne: przedstawicieli prasy, 
radia i telewizji. Witam wszystkich, dotąd niewymienionych, 
zgromadzonych w tej katedrze.

Witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i telewidzów 
Telewizji Trwam w kraju i za granicą. Dziękujemy za łączenie 
się z nami we wspólnej modlitwie. Niech Bóg będzie uwielbiony 
w naszym świętym zgromadzeniu liturgicznym za wszystko, 
co nam uczynił, a na nas wszystkich niech spłynie Jego obfite 
błogosławieństwo.

Eccellenza Reverendissima, * vogliamo innalzare, insieme 
a Lei, * l’inno di lode al Signore, * ment pomyślałare chiediamo 
di celebrare questa Santa Messa * nelle intenzioni di tutta la 
nostra diocesi.
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Bogu chwała a ludziom wdzięczność – 
w piętnastolecie diecezji świdnickiej

Świdnica, 23 marca 2019 r.
Słowo końcowe wypowiedziane na zakończenie uroczystości piętnastolecia 

Diecezji Świdnickiej pod przewodnictwem JE księdza arcybiskupa 
Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Umiłowani w Panu, dobiega końca nasza celebracja eu-
charystyczna, pod przewodnictwem księdza arcybiskupa 
nuncjusza apostolskiego, podczas której dziękowaliśmy Panu 
Bogu za piętnaście lat istnienia diecezji świdnickiej. Nasze 
dziękczynienie eucharystyczne dopełniliśmy dziękczynnym 
hymnem „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Przed przyjęciem 
błogosławieństwa przychodzi czas na słowa podziękowania 
także ludziom. W imieniu nas wszystkich i własnym dziękuję 
serdecznie Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi nuncjuszo-
wi za przyjęcie naszego zaproszenia, za przyjazd do Świdnicy, 
za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie słowa Bożego. 
Księże arcybiskupie, dziękujemy.

Eccellenza Reverendissima, alla fine di questa solenne 
celebrazione desidero ringraziare a Lei per la sua presenza, 
per la sua parola, e per la sua preghiera nelle intenzioni della 
nostra diocesi.

E’ stato un grande onore di poter ospitare in Świdnica il 
Nunzio Apostolico. Quest’onore diventa anche per noi una 
spinta alla preghiera più intensa nelle sue intenzioni, per un 
servizio apostolico fruttuoso. Come un segno di ringraziamento 
e ricordo di questa giornata La prego di accettare questo piccolo 
quadro della nostra Madonna de la catedrale!

Eccellenza, * mi sia permesso * di rivolgere ancora * alcune 
parole del ringraziamento * a tutti i presenti.
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Serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi 
Józefowi Kupnemu, naszemu metropolicie, za obecność i za 
życzliwość, której na co dzień doświadczamy.

Słowa serdecznej podzięki kieruję do Jego Eminencji 
księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, który był u naro-
dzin naszej diecezji i wspierał nas w minionym piętnastoleciu 
modlitwą i dobrymi radami. Dziękuję serdecznie wszystkim 
pozostałym pasterzom: ks. arcybiskupowi Marianowi Gołę-
biewskiemu, księdzu biskupowi Włodzimierzowi, księżom 
biskupom pomocniczym z Wrocławia, z Legnicy i naszemu 
biskupowi Adamowi. Dziękuję księżom biskupom seniorom: 
księdzu biskupowi Stefanowi Cichemu z Legnicy oraz ks. bi-
skupowi Pawłowi Sosze z Zielonej Góry.

Ekscelencjo, Eminencjo, wszyscy dostojni pasterze Kościo-
ła, proszę mi pozwolić, że jako pierwszy biskup tej diecezji, 
w dniach naszego kryształowego jubileuszu, wyrażę wdzięcz-
ność wszystkim naszym wspomożycielom i dobrodziejom, 
którzy mają udział w budowaniu tego lokalnego Kościoła, 
który ma na imię: diecezja świdnicka – Kościoła żywego 
i materialnego. Słowa wdzięczności składam ks. biskupowi 
Adamowi za ofiarną, cichą, ewangeliczną posługę biskupią. 
Dziękuję wikariuszom biskupim, pracownikom kurii bisku-
piej z ks. kanclerzem na czele, moderatorom i wykładowcom 
Wyższego Seminarium Duchownego, na czele z ks. rektorem. 
Dziękuję Caritas Diecezjalnej, pracownikom Sądu Biskupiego. 
Dziękuję księżom dziekanom, proboszczom, wikariuszom. 
Dziękuję księżom seniorom, naszym emerytom. Dziękuję 
wszystkim kapłanom diecezjalnym i zakonnym za pomoc du-
chową i materialną. Drodzy bracia, wy wyznaczacie w dużej 
mierze styl życia religijnego w diecezji. Dziękuję za braterstwo 
i kapłańską solidarność. „Bóg zapłać” naszym klerykom za 
modlitwę i różnorodną posługę w katedrze i w diecezji. „Bóg 
zapłać” siostrom zakonnym także za modlitwę, za wieloraką 
posługę w diecezji i za świadectwo życia wedle rad ewangelicz-
nych. Dziękuję ministrantom, organistom, chórom, zespołom 
instrumentalnym i wokalnym. Dziękuję dzisiejszemu zespołowi 
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muzyczno-wokalnemu, który pod dyrygenturą pani Marty Mo-
nety tak bardzo ubogacił naszą liturgię. Dziękuję całej służbie 
liturgicznej i kościelnej.

Drodzy bracia i siostry, jest wielką potrzebą mojego serca, 
by przy naszym jubileuszu wyrazić serdeczną wdzięczność na-
szym parlamentarzystom: posłom i senatorom za przedkładanie 
naszych spraw i potrzeb na szczeblu centralnym. Serdecznie 
dziękuję samorządom lokalnym, których życzliwości tak wiele 
zawdzięczamy. Dziękuję pani prezydent Świdnicy za okazywa-
ną nam życzliwość. Dziękuję panu prezydentowi Wałbrzycha 
za obecność, za przykładną współpracę z Kościołem wałbrzy-
skim. Dziękuję za wspieranie tradycji Mszy św. na stadionie 
w rocznicę odejścia naszego wielkiego papieża do wieczności. 
Korzystam z okazji, by wszystkich tu obecnych zaprosić na 
tegoroczną Mszę św., której, za dwa tygodnie, w sobotę 6 kwiet-
nia br. będzie przewodniczył na stadionie Górnika Wałbrzych 
o godz. 15.30 ks. kard. Stanisław Dziwisz, szczególny świadek 
świętości św. Jana Pawła II.

Kontynuując podziękowania, serdecznie dziękuję wszystkim 
starostom, burmistrzom, wójtom, sołtysom, przewodniczącym 
rad powiatowych, miejskich i gminnych. Dziękuję służbom 
mundurowym: policji, wojsku, strażakom, leśnikom, służbie 
zdrowia, harcerzom. Dziękuję pracownikom placówek oświa-
towych, dyrektorom przedszkoli i szkół. Dziękuję katechetom 
duchownym i świeckim. Dziękuję Bractwu św. Józefa i Brac-
twu Świętego. Krzyża. Dziękuję Damom i Kawalerom Zakonu 
Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Dziękuję chorym, 
cierpiącym – za dar modlitwy i cierpienia. Dziękuję wszystkim 
grupom modlitewnym i apostolskim. Dziękuję anonimowym 
darczyńcom, dla których sprawy Pana Boga i Kościoła są naj-
ważniejsze. Dziękuję wszystkim za udział w liturgii, wszystkim, 
których na początku powitałem. 

Dziękuję ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, obecnemu wśród 
nas ojcu Benedyktowi i całej ekipie technicznej obsługującej 
Radio Maryja i Telewizję Trwam – za dzisiejszą obecność, 
dzięki której tak bardzo poszerzył się krąg uczestników na-
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szej  uroczystości. Wszystkim za wszystko serdeczne „Bóg 
zapłać”.

Eccellenza Reverendissima, mentre ringraziamo ancora 
a Lei per il dono della sua presenza, chiediamo di concludere 
questa Santa Messa con il dono della benedizione apostolica.

Kolejne wezwanie do nawrócenia
Świdnica, 24 marca 2019 r.

Msza św. z udziałem sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi  
– III Niedziela Wielkiego Postu 

Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

1. Powołanie Mojżesza i nasze powołanie

Drogie siostry, długo musiał czekać Mojżesz na swoją 
życiową misję od Pana Boga. Otrzymał ją dopiero w wieku 
sześćdziesięciu lat. Został powołany przez Boga, by wyprowa-
dzić naród wybrany przez Boga, z niewoli egipskiej. Misję tę 
otrzymał na pustyni u stóp góry Synaj, gdy pasał owce u swego 
teścia Jetry, kapłana Madianitów. U stóp tej Góry ukazał mu się 
Bóg w ognistym, spalającym się krzaku. Przedstawił się mu jako 
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Na prośbę Mojżesza objawił 
mu także swoje imię: „Jestem, który Jestem” (Wj 3,14). Jest 
to pierwsze imię Pana Boga objawione w czasach Pierwszego 
Przymierza. Zanim potem w czasach apostolskich św. Jan na-
pisał, że „Bóg jest miłością” (por 1 J 4,16), Mojżesz trzynaście 
wieków wcześniej usłyszał, że Bóg jest Istnieniem. Z Bożego 
„Jestem”, wszystko się wzięło.

W takich okolicznościach Mojżesz otrzymał zapowiedź, 
że go Bóg wybiera, aby wyprowadził lud izraelski z niewoli 
egipskiej. Nas też powołał ten sam Bóg – najpierw do życia, na-
stępnie do bycia w Kościele, a we wspólnocie Kościoła wezwał 
nas do kapłaństwa Jezusa Chrystusa i do życia konsekrowanego.
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2. Bóg oczekuje od nas owoców

Drogie siostry, nasze powołanie realizuje się na tej ziemi. 
W dzisiejszej Ewangelii jest nam przypomniane, że jesteśmy tu, 
na ziemi, jakby w Bożej winnicy, w Bożym ogrodzie. Bóg nas 
tu umieścił, zasadził nas w swoim ogrodzie, abyśmy owocowali. 
Stąd też Pan Bóg poszukuje na drzewie naszego życia owoców. 
Gdy ich nie znajduje, to zamierza nasze drzewo usunąć, wyciąć. 
Jednakże w ogrodzie Bożym jest ogrodnik, który ma na imię 
Jezus Chrystus. Właśnie On wstawia się za nami u Niebieskiego 
Gospodarza, aby nas jeszcze nie wycinał, aby dał dam szansę 
pozostać, w nadziei, że drzewo naszego życia zacznie wydawać 
dobre owoce. Chrystus, nasz Niebieski Adwokat, wstawia się za 
nami, słowami ewangelicznego ogrodnika: „Panie, jeszcze na 
ten rok je zostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć” (Łk 13,8-9). 
Bóg jest cierpliwy i czeka z pewnością długo i cierpliwie na 
dobre owoce drzewa naszego życia.

3. Owocowanie przez nawracanie się

Dobre owoce na drzewie naszego życia są zazwyczaj skut-
kiem naszego nawrócenia. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus 
aż dwukrotnie powtarza słowa wzywające do nawrócenia: 
„Bynajmniej powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3.5.). Wielu ma dzisiaj 
kłopoty z nawróceniem. Są one wynikiem zaniku poczucia 
grzechu i winy. Żeby się świadomie nawrócić, trzeba wiedzieć 
z czego winniśmy się nawrócić i na co mamy się nawracać. 
Jest jednak ważne, żeby nawrócenia nie odkładać na potem, 
na późniejszy czas. Przypomina nam o tym dość często papież 
Franciszek. Przecież nie wiemy, co się może z nami stać. Po 
prostu możemy się spóźnić z naszym nawróceniem, a to może 
zadecydować o całej naszej wieczności. Warto przypomnieć, 
że należy się nawracać z tego, co złe, na to, co dobre, a z tego, 
co dobre, na to, co lepsze.
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Prośmy Pana Jezusa podczas tej Eucharystii, abyśmy pielę-
gnowali w sobie życie wewnętrzne, by wydawało dobre owoce. 
Módlmy się, aby Chrystus napełniał nas codziennie swoim Du-
chem, byśmy w mocy Bożego Ducha, nieustannie się nawracali 
i przynosili obfite owoce na życie wieczne.

Duch Święty a zdolność do życia 
w prawdzie i miłości

Świebodzice, 26 marca 2019 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Mikołaja

Wstęp

Wysłuchaliśmy Bożego słowa. Za chwilę będzie udzielony 
sakrament bierzmowania i homilia, która nawiązuje do czytań 
mszalnych. Będzie bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia 
tego sakramentu, czyli daru Bożego, który przybędzie do nas 
poprzez znak sakramentalny, jaki otrzymacie podchodząc do 
mnie, przez namaszczeniu olejem krzyżma i przez wypowiedze-
nie słów sakramentalnych. Siedmiorakie dary Ducha Świętego 
wypełnią wasze młode serca, bo taki skutek sprawia sakrament 
bierzmowania, który dzisiaj przyjmujecie.

1. Duch Święty otwiera na słowo Boże i uczy modlitwy

Moi drodzy, wracamy w tej chwili do Bożego słowa, które 
zostało ogłoszone w ramach pierwszego czytania i Ewangelii 
św. To jest słowo Boże, które przychodzi od samego Pana Boga. 
Ono zostało napisane w naszych dziejach zbawienia i pochodzi 
z ksiąg świętych.

Dzisiejsze słowo Boże przychodzi z Księgi Daniela, a Da-
niel był jednym z szesnastu proroków. Było czterech proroków 
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„większych” i dwunastu „mniejszych”. Daniel należy do grupy 
proroków „większych”, a więc do proroka Izajasza, Jeremiasza, 
Ezechiela – Daniel jest czwartym prorokiem „większym”. Dla-
czego „większym”? Dlatego, że prorocy „więksi” mieli większą 
działalność i też ich księgi, które zostawili i które wchodzą 
w skład Pisma Świętego, są obfitsze, większe.

Tak więc Pan Bóg przemówił do nas przez proroka Daniela 
i także przez słowa Ewangelii, zapisane dzisiaj przez św. Ma-
teusza – jednego z dwunastu apostołów.

Jeśli dobrze słuchaliśmy tego słowa to wiemy, że jest dzisiaj 
dwutematyczne. Pierwsze czytanie to jest fragment wspaniałej 
modlitwy, jaką wypowiedział przed Panem Bogiem niejaki 
Azariasz. Modlił się i mówił: „Nie opuszczaj nas na zawsze, 
przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twojego przymie-
rza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na 
Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego 
świętego – Izraela” (Dn 3,34-35). Ten człowiek powoływał 
się na historię zbawienia. Wspomniał patriarchów, z którymi 
Pan Bóg nawiązał kontakt, którym obiecał błogosławieństwo 
i prosił, żeby jego modlitwa też została wysłuchana.

Droga młodzieży, chcę wam powiedzieć, że te słowa modli-
twy, które zostały uwiecznione i w dzisiejszy dzień są czytane 
na liturgii w kościołach katolickich, w różnych językach świata, 
zostały napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlatego 
sobie uświadamiamy, że jeżeli chcemy się modlić i mówić do 
Pana Boga, to jest nam potrzebna pomoc Ducha Świętego. 
Ludzie którzy się nie modlą i którzy nie lubią się modlić, są 
zamknięci na Ducha Świętego.

Dzisiaj, kochani, młodzi przyjaciele, otrzymujecie moc Du-
cha Świętego, żebyście się mogli ładnie modlić. Może macie 
kłopoty z mówieniem do Pana Boga. Zresztą wszyscy może-
my mieć takie kłopoty. Nawet my, księża, musimy się ciągle 
zastanawiać czy się dobrze modlimy. Czasem nasze modlitwy 
stają się schematyczne, może nawet bezmyślne i jest potrzebna 
refleksja i korekta naszego przemawiania do Pana Boga, żeby 
to był dialog między przyjaciółmi. Bóg jest naszym pierwszym, 
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najlepszym Przyjacielem i jest naszym Stwórcą. To On podjął 
decyzję, żebyśmy zaistnieli. Nikt z nas nie wybrał sobie życia 
na tej ziemi, nikt z nas nie wybrał sobie kobiety na mamę, żeby 
nas urodziła. To Pan Bóg nam wybrał. Nikt z nas nie wybrał 
sobie czasu poczęcia i narodzin. Mogliśmy żyć w wieku V czy 
XVIII, czy w przyszłości, np. w wieku XXIV – jeżeli świat 
będzie jeszcze istniał – a Pan Bóg wybrał dla nas taki czas. 
Możemy też dodać, że wybrał nam także taki naród, że jeste-
śmy Polakami, a narodów na ziemi jest wiele. To nie jest nasz 
wybór, to jest dar Boży, to Pan Bóg nam wybiera.

Moi drodzy, Pan Bóg nam daje swojego Ducha, żebyśmy do 
Niego się zwracali, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi, żebyśmy 
słuchali Jego słowa. Dzisiaj ludzie krzyczą. Tych miejsc, gdzie 
ludzie mówią, jest tak wiele. Mamy media, mamy Internet, 
mamy tyle możliwości, żeby usłyszeć człowieka, żeby zobaczyć 
człowieka mówiącego. I może dzisiaj trudniej jest usłyszeć Pana 
Boga aniżeli np. sto lat temu czy tysiąc lat temu, kiedy tych 
mediów nie było, kiedy trzeba było bezpośrednio stanąć przed 
drugim człowiekiem, żeby z nim rozmawiać. A dzisiaj rozmowa 
może być przez telefon, przez Internet. Tych kontaktów ludzkich 
się namnożyło, one się zwielokrotniły. Ale zarazem widzimy, 
że jest wielkie kłamstwo, mataczenie, wprowadzanie ludzi 
w błąd. Dzisiaj niezwykle szerzy się ideologia, która nie ma 
nic wspólnego z prawdą. To jest zwykle jakaś teoria utopijna, 
która ma ludzi omamić, żeby ich zniewolić, żeby ich upokorzyć, 
bo każde kłamstwo, każda ideologia upokarza. Taką typową 
ideologią była filozofia marksistowska. Niby się skończyła. 
Dzisiaj nikt nie lubi być nazywany marksistą, ale wiemy, że 
ona trwa. Dzisiaj doświadczamy marksizmu kulturowego. Te 
wszystkie programy edukacyjne, a ostatnio LGBT. To jest jedna 
z ideologii, która jest nam narzucana. Powtarzam – ideologia 
zawsze jest jakimś upokorzeniem człowieka, a prawda jest 
darem, który wyzwala. Prawda pochodzi przede wszystkim od 
Pana Boga. Bóg nas nigdy nie kłamie. Dlatego, tak ważna jest 
lektura Pisma Świętego, czytanie ksiąg biblijnych, zwłaszcza 
Nowego Testamentu, a w Nowym Testamencie zwłaszcza 
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medytacja Ewangelii – nauczania Pana Jezusa. Takie to jest 
ważne, byśmy żyli w prawdzie, byśmy przede wszystkim 
wiedzieli, po co żyjemy, jaki jest sens życia. Byśmy wiedzieli 
dlaczego ludzie cierpią, dlaczego umierają i co dalej. Tego nie 
znajdziemy nawet w Internecie, chyba że ktoś to napisał. Tego 
nie znajdziemy w żadnych książkach naukowych. O tym się nie 
mówi na studiach, o tym się nie mówi na lekcjach matematyki 
czy polskiego. Owszem, mówi się na katechezie, na lekcjach 
religii. Dlatego jest też potrzebna edukacja religijna, kateche-
tyczna, żebyśmy mieli integralną wiedzę także z sektora etyki, 
także wiedzę dotyczącą zasad postępowania.

Moi drodzy, wróćmy do słowa Bożego, które jest zawsze 
prawdziwe, które winniśmy bardzo cenić i mieć z tym słowem 
Bożym kontakt. Dlatego otrzymujecie dzisiaj Ducha Świętego, 
żebyście pokochali to słowo Boże, które jest głoszone. Ono jest 
zawsze głoszone na Eucharystii, po soborze w języku polskim. 
Dlatego nasza obecność na Mszy Świętej niedzielnej, to jest 
coś szczególnie ważnego, żeby być, żeby się nakarmić Bożym 
słowem, Bożą prawdą, żeby też przyjąć Pana Jezusa w Komunii 
Świętej. Po co? Po to, żeby to słowo Boże w życiu wypełnić, 
żeby je wprowadzić w codzienność mojego życia. Bez Bożej 
pomocy to jest niemożliwe.

Skonkludujmy tę pierwszą część naszej refleksji, że Duch 
Święty otwiera nas na Boże słowo i Duch Święty uzdalnia nas 
do modlitwy. Jeszcze raz powtórzę, że ta piękna modlitwa, która 
jest godna refleksji od pierwszego do końcowego zdania, jest 
do medytacji, żeby w to wejść i żeby to przemyśleć. Do tego 
jest potrzebna moc Ducha Świętego.

Popatrzymy na naszego papieża – św. Jana Pawła II. Gdy był 
chłopczykiem, ojciec pokazał mu modlitwę do Ducha Świętego 
i prosił go, żeby tę modlitwę odmawiał każdego dnia. Papież, 
tę modlitwę którą pokazał mu tato, odmawiał do końca życia.

Ojcowie kochani, tu obecni! Nie wstydźcie się synowi czy 
córce pokazać, jak się mają modlić, co mają czytać. Oni może 
w pierwszej chwili się zdenerwują, ale jak ich życie kiedyś 
kopnie, to sobie przypomną do czego trzeba wrócić. Jak ktoś 
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w młodości w te wartości nasiąknie, to nawet gdy się pogubi, 
nawet gdy się porani, gdy nie słucha Pana Boga, to potem ma 
do czego wrócić. Kto nie słucha Pana Boga, to rani samego 
siebie, to jest niekiedy pokaleczony, poobijany i potem jest go 
trudno ratować, trudno leczyć.

2. Duch Święty uzdalnia do przebaczenia

Droga młodzieży, musimy jeszcze sięgnąć do drugiego te-
matu, który jest zawarty w Ewangelii i chcemy powiedzieć, że 
Duch Święty jest nam potrzebny, żebyśmy nie tylko potrafili 
się modlić, ale także żebyśmy potrafili sobie przebaczać. Je-
steście w swoich rodzinach, znacie swoje rodzeństwo, swoich 
krewnych, swoich sąsiadów i wiecie, że są ludzie, którzy się 
gniewają na siebie, nie rozmawiają czasem tygodniami, mie-
siącami, a niekiedy latami. Są zapieczeni i mówią: „Ja jemu 
nie przebaczę. On mnie skrzywdził. Ona mnie skrzywdziła. 
I koniec. Nie chcę o niej słyszeć”. Trzeba powiedzieć, że to 
jest postawa prosto diabelska.

Przebaczanie w chrześcijaństwie, w gronie przyjaciół Chry-
stusa, jest bezwarunkowe. Gdy Piotr pytał Jezusa: „Ile razy 
mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? 
Czy aż siedem razy?” (Mt 18,21) – usłyszał odpowiedź: „Nie 
mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy” (Mt 18,22). To w języku biblijnym oznacza „zawsze”, 
zawsze wszystko wszystkim przebaczać. To jest zasada. A jak 
wygląda życie? Czasem w życiu jest zupełnie inaczej. Ludzie 
chodzą tacy zapieczeni, nawet niekiedy mieszkają w jednym 
mieszkaniu albo w jednej klatce schodowej i nie rozmawiają, 
i noszą w sobie nienawiść. Powtórzmy – przebaczać trzeba 
wszystko wszystkim. Dlatego trzeba też mieć Ducha Świętego, 
żeby nas poruszył. Przebaczanie to nie jest wypędzenie uczuć 
z naszych serc, bo czasem nie da się zapomnieć krzywdy, ale 
to nie jest równoznaczne z nieprzebaczeniem. Przebaczenie 
mieści się w płaszczyźnie ludzkiej woli – „Ja ci przebaczam, 
chociaż mnie to boli, chociaż tej rany, którą mi zadałeś, nie mogę 
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zagoić”. Ale jak powiesz „przebaczam”, mimo że jest rana, to 
przebaczyłeś i tak trzeba. Jest tu potrzebny Duch Święty. Ludzie, 
którzy się gniewają latami, są zamknięci na Ducha Świętego, 
tak trzeba powiedzieć.

Nie wiem czy czytaliście „Quo vadis” Sienkiewicza. Kto 
jeszcze nie czytał, to koniecznie musi przeczytać. Ta powieść 
dotyczy początków chrześcijaństwa. Sienkiewicz ten tytuł 
zaczerpnął od historii ze św. Piotrem. Piotr, namówiony przez 
chrześcijan mieszkających w Rzymie, gdy były prześladowa-
nia, podjął decyzję, żeby opuścić to miasto. Oni mówili: „Ty 
Jezusa znałeś, ty musisz jeszcze żyć, bo cię tu zabiją. Uciekaj, 
bo chrześcijan niszczą”. I Piotr dał się namówić. Ale jak wy-
chodził z Rzymu, zobaczył Jezusa niosącego krzyż, który szedł 
w stronę Rzymu i zapytał: „Quo vadis, Domine?” – „Dokąd 
idziesz, Panie?” Wtedy usłyszał: „Idę do Rzymu, żeby być po 
raz drugi ukrzyżowany”. Piotr zrozumiał, że to jest dla niego 
upomnienie i zawrócił, a za jakiś czas złożył dar życia, został 
ukrzyżowany za Chrystusa, za to, co mówił, za to, co czynił. 
Jest to opisane w „Quo vadis”.

Ale w tej samej powieści jest druga, bardzo rozbrajająca 
i wzruszająca scena, która dotyczy przebaczenia. Otóż był taki 
lekarz Glaukos, którego zdrajca Chilon wydał, że jest chrześci-
janinem i Glaukos został złapany. Cesarz Neron od czasu do 
czasu urządzał w swoich ogrodach bardzo straszne widowiska, 
gdzie palono żywcem chrześcijan. Stawiano słupy, przywiązy-
wano do nich chrześcijan, polewano ich smołą i podpalano. To 
były tzw. „żywe pochodnie Nerona”. I ten Chilon, który wydał 
jednego z chrześcijan o imieniu Glaukos, przechadzał się mię-
dzy tymi, którzy się palili i natrafił na swoją ofiarę. Popatrzył, 
a ten jeszcze żył, ale już prawie połowa ciała była zwęglona. 
I wtedy nagle zrozumiał, co zrobił – wydał na śmierć dobrego 
człowieka. Coś się w nim obudziło, zatrzymał się, stanął przed 
tym palącym się człowiekiem i mówi: „Glauku! Przebacz!”. 
I usłyszał: „Przebaczam”.

Ta historia jest wprawdzie zamieszczona w powieści, ale 
mogła być prawdziwa. Sienkiewicz jest pokazany jako czło-
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wiek, który promował wartości chrześcijańskie w XIX wieku, 
gdy byliśmy w czasie niewoli.

Ten sam Sienkiewicz w innym miejscu napisał o Bożym 
miłosierdziu i porównał Boże miłosierdzie do takich dwóch 
sektorów świata. Powiedział, że miłosierdzie Boże jest podobne 
do oceanu. Nie można oceanu zasypać kamieniami. Próżne to 
przedsięwzięcie, żeby ocean zasypać kamieniami. Takie jest 
miłosierdzie Boże – nie do zasypania. I w tych głębinach oce-
anicznych nasze grzechy są utopione. Jak wierzysz, jak przyj-
dziesz pod krzyż i prosisz o przebaczenie, to masz wszystko 
przebaczone. Bóg wszystko przebacza, tylko trzeba poprosić, 
trzeba uznać swój grzech, prosić o przebaczenie i jest przeba-
czone. Boże miłosierdzie jest niewyczerpane.

I drugie porównanie, to jest porównanie Bożego miłosierdzia 
do nieba. Niebo jest wszędzie: i nad lądami, i nad oceanami, 
i nad morzami, i nad górami, i nad dolinami, i nad lasami. Jest 
dla nas jakby nieskończone. Gdziekolwiek się znajdziemy na 
globie ziemskim, tam widzimy niebo. Takie jest miłosierdzie 
Boże. To są takie ciekawe porównania i są one nam potrzebne, 
byśmy wiedzieli, że miłosierdzie Boże jest dla nas i jest nieskoń-
czone. Ono jest udzielane póki żyjemy, bo na końcu, na sądzie 
ostatecznym, Bóg będzie sprawiedliwy. Tam już nie będzie 
miłosierdzia. Miłosierdzie jest dla nas, żyjących. Dlatego trzeba 
się nawracać, trzeba grzechy wyznawać, trzeba przyjmować 
Boże miłosierdzie, bo potem będzie tylko rozdzielenie według 
sprawiedliwości. Ci, którzy przyjęli miłosierdzie Boże pójdą 
na zmartwychwstanie do nieba, a ci, którzy Bogiem wzgardzili 
będą mieć tragiczną wieczność. Pamiętajmy, że nasze życie się 
skończy.

Zakończenie

Dlatego przyjmijmy dzisiaj Ducha Świętego. My, jako sza-
farze Eucharystii, też na nowo przyjmujemy Ducha Świętego. 
On się w nas odradza, gdy sprawujemy Mszę Świętą, gdy 
udzielamy sakramentów świętych, a wy dzisiaj extra otrzy-
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mujecie dary Ducha Świętego. Przyjmijcie je i nie schowajcie 
do zamrażarek, do swoich szaf, do kuferków, do piwnic, tylko 
żeby były one na wierzchu.

„Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!” 
Jest taka piękna modlitwa do Ducha Świętego: „Przyjdź, Duchu 
Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień 
Twojej miłości”.

Będziemy się modlić, drodzy rodzice, za wasze córki i za 
waszych synów, żeby poszli w życiu otwarci na Ducha Świętego 
i żeby Duch Święty był ich przyjacielem, który poprowadzi 
przez życie drogami prawdy, drogami przebaczenia i drogami 
miłości.

Nasze ocalenie w posłuszeństwie 
okazanym Bogu

Sokołowsko, 27 marca 2019 r.
Msza św. z okazji nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela 

Gminy Mieroszów księdzu Józefowi Sikorze 
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Świata

1. Troska o zdrowie fizyczne i duchowe

Jedną z wielkich trosk, jaka nam towarzyszy w codziennym 
życiu, jest troska o zdrowie. Wiemy, że chcąc być zdrowym 
fizycznie trzeba się racjonalnie, dobrze odżywiać, przyjmować 
pokarmy, w których są witaminy, które są potrzebne organizmo-
wi i robić też różne ćwiczenia, być w ruchu. Tak nam lekarze 
dzisiaj radzą. Trzeba się poruszać, trzeba chodzić, biegać, żeby 
zachować kondycję fizyczną. Czasem widzimy, jak rano czy 
wieczorem ludzie biegają po drogach, po ścieżkach. A więc tro-
ska o zdrowie fizycznie jest bardzo ważna i ludzie o tym wiedzą, 
dlatego jak przychodzą jakieś imieniny, urodziny czy święta, to 
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sobie zwykle życzymy zdrowia – mówimy: „Zdrówka, zdrówka 
i jeszcze raz zdrówka, bo zdrowie jest najważniejsze”.

Moi drodzy, to jest właściwa postawa, ale pamiętajmy, że 
nie jest wystarczająca, bo człowiek nie jest istotą, która żyje 
tylko w wymiarze biologicznym, tak jak zwierzęta. Nie tylko 
jest ważne zdrowie biologiczne, fizyczne, organiczne. Człowiek 
ma w sobie ducha, ma nieśmiertelną duszę i potrzebuje, żeby 
być zdrowym duchowo. Jak nie ma zdrowia duchowego, to 
przychodzą nieszczęścia, ludzie sobie dokuczają, co więcej, 
ludzie potrafią się nawzajem wyniszczyć do zabójstwa włącznie.

Ta okoliczność, która gromadzi nas na dzisiejszej Mszy 
świętej przypomina nam to, że wtedy, gdy była wojna, było 
połamane prawo Boże i ludzie, którzy zabijali, którzy drugich 
niszczyli, byli chorzy duchowo, mieli chorego ducha, byli opę-
tani przez diabła. Dlatego tak bardzo ważne jest też to, abyśmy 
się troszczyli o zdrowie duchowe, byśmy mieli poprawne, 
zdrowe myślenie, poprawne mówienie i właściwe, poprawne, 
Bogu podobające się postępowanie. To jest wynik zdrowia du-
chowego, jak właściwie postępujemy w rodzinie jako mężowie, 
jako ojcowie, jako żony, jako matki, jako dzieci, jako rodzice. 
Trzeba dysponować życiem duchowym, żeby poprawnie żyć, 
żeby była dobra atmosfera w naszych rodzinach, żebyśmy już 
na ziemi dobrze się czuli, bo tam gdzie jest zgoda, gdzie jest 
miłość, gdzie jest zdrowy duch, tam już jest przedsionek nieba. 
Wiemy, że w historii, a więc w naszej przeszłości, bywało różnie 
i dzisiaj też bywa różnie z tym zdrowiem duchowym.

2. Formy troski o życie duchowe

I teraz stawiamy pytanie – Co robić, żeby być w dobrej 
kondycji duchowej, żeby być zdrowym na duszy? Jak pytamy 
się, co robić, żeby być zdrowym fizycznie, to była odpowiedź 
– odpowiednie jedzenie, ruch, witaminy. A co robić, żeby być 
zdrowym na duchu? Pierwsza rzecz – słuchanie Pana Boga, 
słuchanie Bożego słowa. Nasz Bóg nie jest Bogiem milczą-
cym, ale jest Bogiem, który do nas przemówił w historii. 
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Najpierw przemówił przez ten świat. Świat nam wskazuje na 
wielkość, na mądrość Pana Boga. Nie myśmy świat stworzyli, 
tylko Bóg go stworzył i jest taki piękny i uroczy. Ale Pan Bóg 
wkroczył także w ten świat ze swoim słowem, wybrał naród, 
posyłał do niego proroków. Przypomnijmy sobie ten moment 
w historii zbawienia, kiedy Pan Bóg dał człowiekowi prawo 
moralne, czyli zasady postępowania. To miało miejsce w cza-
sie wędrówki narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi 
Obiecanej. Gdy naród znalazł się u podnóża góry Synaj, Pan 
Bóg przez Mojżesza ogłosił Dekalog, czyli Dziesięć Przykazań. 
Gdy Mojżesz  trzymał  tablice  i ogłaszał  to prawo,  to mówił: 
„Kładę dzisiaj przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo 
i  przekleństwo,  szczęście  i  nieszczęście. Wybierajcie”  (por. 
Pwt  30,19b). Ludzie wybierają  od  tamtego  czasu  i  do  dziś 
wybierają. Kto wybiera prawo Boże, tzn. zachowuje Boże przy-
kazania, to wybiera szczęście, błogosławieństwo i życie, a kto 
mówi, że to jest nieważne, że to jest nie dla niego, to zwykle 
wpada w przekleństwo, w nieszczęście  i w  śmierć. Historia 
pokazuje, że tak to właśnie jest.

A więc, moi drodzy, dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby 
usłyszeć głos Boży. Gdzie go słyszymy? Najpewniejsze miejsce 
to liturgia niedzielna, gdzie słowo Boże jest czytane i komen-
towane w homilii, w kazaniach. Jest katecheza dla dzieci. Jest 
Pismo Święte. Jest Radio Maryja, jest Telewizja Trwam, jest 
prasa katolicka. Tu macie taką nową gazetę: „W Akcji”. Trzeba 
szukać tych okazji, żeby usłyszeć Boże słowo i trzeba karmić 
się Bożym słowem, żeby być zdrowym duchowo, a bez tego 
nie ma dobrego zdrowia.

Ale  nie wystarczy  słowo Boże  tylko  słuchać  czy  czytać 
je z  tekstów biblijnych, ale  to słowo Boże  trzeba wypełniać 
życiem, trzeba nim kształtować naszą codzienność, nasze my-
ślenie, nasze mówienie i nasze postępowanie. Wtedy, jeśli Pana 
Boga słuchamy, to jest gwarancja, że jesteśmy zdrowi duchowo 
i nie jesteśmy nigdy ciężarem, ale jesteśmy kimś, kto drugiemu 
życie ułatwia, żyje tak, żeby innym ze mną było dobrze, nie żeby 
mi było dobrze, ale żeby innym ze mną było dobrze. To jest 
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przejaw zdrowia duchowego i – powtórzmy – ono przychodzi 
wtedy, gdy słuchamy Pana Boga, zachowujemy Boże przyka-
zania, uważamy je za podstawowe zasady postępowania, czyli 
po prostu słuchamy Pana Boga, wypełniając Jego przykazania.

Moi drodzy, dzisiaj, gdy wspominamy księdza Józefa Si-
korę, to sobie przypominamy do czego prowadzi świat, który 
odchodzi od Boga. Pan Bóg powiedział: „Nie zabijaj”, a ludzie 
ruszają w świat i napadają na drugich, żeby zabijać. Tak bywało 
wielokrotnie w dziejach świata, a my dzisiaj wspominamy czas 
II wojny światowej, bo ksiądz, którego wspominamy, wtedy 
żył. We wrześniu 1939 roku była podwójna agresja. Najpierw 
1 września z Zachodu, a potem, siedemnaście dni później, 
ze Wschodu. Były obozy koncentracyjne, gułagi i zsyłki na 
Syberię. Był Katyń i stracenie jeńców zabranych na początku 
wojny na Wschód.

3. Ksiądz Józef Sikora zasłuchany w Boże słowa

Moi drodzy, dobrze, że mamy taką zdrową pamięć histo-
ryczną, że wydobywamy z historii ludzi, którzy Boga słuchali 
i im zależało, żeby ludzie byli zdrowi duchowo, żeby zachowy-
wali Boże przykazania. Do takich należał ksiądz Józef Sikora. 
Wiemy, że urodził się w Gliwicach. Gliwice były przed wojną 
na granicy Polski i Niemiec. Tam było dużo Polaków i dlate-
go wyniósł z domu rodzinnego znajomość języka polskiego 
i niemieckiego. Otrzymał powołanie kapłańskie. Kształcił się 
na Uniwersytecie we Wrocławiu, na Wydziale Teologicznym. 
Został kapłanem wyświęconym w kwietniu 1936 roku. Za trzy 
lata przyszła wojna. Pierwsze lata posługiwał we Wrocławiu, 
w kościele Świętego Krzyża, gdzie był katechetą. I potem 
trafił tutaj, do Sokołowska, w roku wybuchu wojny światowej 
jako kuratus, czyli kapłan opiekujący się sanatorium. Tu była 
miejscowość Görbersdorf, bo tak po niemiecku nazywało się 
Sokołowsko i Unisław, czyli Langwaltersdorf. To właśnie tutaj 
zasłynął jako wspaniały kapłan. Są na to świadectwa. Jak tu 
chodził i dbał o biednych, to mówili – „Anioł chodzi po wio-
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sce, anioł w ludzkiej postaci”. Wiemy, że 23 grudnia – to była 
IV Niedziela Adwentu, dzień przed Wigilią – wracał z Unisławia 
i niósł plecak, a w plecaku pełno chleba dla biednych dzieci, 
dla głodnych dzieci, bo był czas powojenny i wszystkiego 
brakowało. Wojna niedawno się skończyła, ale na Ziemiach 
Zachodnich ta wojna trwała dłużej. Tu była grabież, szabrowali 
różni ludzie, którzy nie zachowywali prawa Bożego i wykorzy-
stali ten czas. I w takim czasie, kilka miesięcy po zakończeniu 
wojny, tu został zamordowany ks. Józef w okolicznościach, 
które do dzisiaj nie są wyjaśnione. Kapłan, który rzeczywiście 
był zdrowy duchowo, który pomagał ludziom biednym, scho-
rowanym, których nie brakowało w czasie wojny. Był dla nich 
i żył dla nich. I w trzydziestym trzecim roku życia utracił życie 
ziemskie, ale z pewnością zyskał życie wieczne, szczęśliwe, za 
to, co tu robił, za to, że słuchał Pana Boga i chciał, żeby inni 
słuchali Pana Boga. Dlatego nauczał, głosił Ewangelię, dlatego 
przypominał to, co Bóg przekazał ludziom, głosząc Ewange-
lię. Także sprawował Eucharystię i był sługą ludzi biednych, 
zagubionych, schorowanych. Taki pozostał w pamięci ludzi, 
którzy tutaj żyli.

Dlatego po tylu latach go dzisiaj wspominamy i jeszcze raz 
chcę powiedzieć – chwała tym, którzy chcą w jakiś sposób to 
dobro, które tutaj się stało, pokazać ludziom, obdarzając tego 
bohatera w sutannie, księdza, tytułem Honorowego Obywatela 
Gminy Mieroszów. Chwała wam za to! Ale też niech to nasze 
dzisiejsze spotkanie modlitewne i ten kapłan, którego wspo-
minamy, który pałeczkę proboszczowską przekazał następnym 
kapłanom, a dzisiaj tę pałeczkę ma ksiądz Janusz, będzie dla 
nas przykładem nie tylko kapłana, ale człowieka, który słucha 
Pana Boga, wypełnia Boże przykazania i innych zachęca, żeby 
to czynili.

Zakończenie

Moi drodzy, jeżeli zachowamy Boże prawo, to już na ziemi 
będzie przedsionek nieba, a dzisiaj wiemy, co się dzieje. Jest 
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nowa fala marksistowskiej bezbożności, która Europę podmy-
wa. Bronimy się przed nią, to nie są żarty. Jak Boga wypędzi 
się z Europy, jak się chrześcijaństwo poniży i zapomni się, kim 
jesteśmy, to przyjdzie nieszczęście. Nieszczęście przychodzi 
wtedy, gdy ludzie przestają słuchać Pana Boga. Przestał słuchać 
Pana Boga nazizm niemiecki, komunizm sowiecki i dlatego 
tyle nieszczęścia rozlało się na ziemi. Nasze ocalenie, nasza 
przyszłość jest w Bogu, jest w okazywaniu Bogu posłuszeństwa. 
Dlatego pilnujmy się, pilnujmy młode pokolenie. Diabeł się 
nie wycofał ze świata i ciągle działa, ciągle kusi. Co powta-
rzał papież Benedykt? „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. 
Zapamiętajmy.

Trzy rodzaje ducha
Dzierżoniów, 28 marca 2019 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

Wstęp

Słuchaliśmy z pewnością z uwagą słowa Bożego. Słowo 
Boże jest zawsze najważniejsze, bo pochodzi od Pana Boga, 
który wszystko wie, który zawsze mówi prawdę i który cokol-
wiek do nas mówi, to ma na względzie nasze dobro. Wszelkie 
Boże pouczenia są po to, żebyśmy je przyjęli, żebyśmy nimi 
żyli i żebyśmy już na ziemi byli szczęśliwi. Pełne szczęście 
będzie dopiero w niebie, w wieczności, ale już na ziemi mo-
żemy zakosztować przynajmniej częściowego szczęścia. To 
szczęście osiągamy wtedy, jeżeli żyjemy w przyjaźni z Bogiem, 
tzn. jeżeli słuchamy Pana Boga, wypełniamy to, co Pan Bóg 
nam przedkłada.
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1. Duch Święty

Jeśli słuchaliśmy z uwagą dzisiejszego słowa Bożego to za-
uważymy, że w pierwszym czytaniu była mowa o Duchu Świę-
tym, a w drugim czytaniu była mowa o duchu złym, którego 
nazywamy popularnie szatanem albo diabłem. Możemy mówić 
przeto o takich trzech duchach – o Duchu Świętym, o duchu, 
który jest aniołem dobrym albo złym i o duchu ludzkim, który 
jest duchem wcielonym, jest przez Boga stworzonym, żeby 
ożywiać i spełniać się przez ciało. My posiadamy takiego ducha 
ludzkiego, który poznaje, który wybiera dobro albo zło, który 
może kochać albo nienawidzić. Spróbujmy się zatrzymać przy 
tych trzech odmianach ducha.

Duch Święty, to Trzecia Osoba Boska, to Miłość osobowa, 
która łączy Ojca i Syna. Duch Święty działał już w czasach 
Starego Testamentu, mówił przez proroków, a przede wszyst-
kim zstąpił na Jezusa. Sam Pan Jezus to potwierdził, gdy był 
w Nazarecie i gdy odczytał fragment Księgi Izajasza, mówiący 
o Duchu Świętym: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” 
(Łk 4,18a) i dodał: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 
słyszeli” (Łk 4,21).

Możemy powiedzieć, że Jezus począł się z Ducha Świętego, 
a nie za sprawą mężczyzny, jak to jest w małżeństwie, że nowi 
ludzie poczynają się z kontaktu kobiety i mężczyzny. Gdy 
Maryja zapytała: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 
(Łk 1,34), bo zamierzała żyć w czystości, wtedy otrzymała 
wyjaśnienie: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię” (Łk 1,35a). Dlatego Jezus został poczęty z Ducha 
Świętego. Potem wyraźnie ten Duch Święty zstąpił na Niego 
w czasie chrztu w Jordanie. Było objawienie Trójcy Świętej 
w Jordanie, była widziana gołębica i głos Ojca: „Tyś jest mój 
Syn umiłowany” (Łk 3,22b).

Dlatego możemy powiedzieć, że Pan Jezus całe swoje 
działanie, a więc nauczanie, czynienie cudów, dalej Jego 
męka, śmierć i zmartwychwstanie, dokonało się w mocy Du-
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cha Świętego. Tę moc Ducha Świętego Chrystus przekazał 
Kościołowi i Kościół jako wspólnota Bosko-ludzka też działa 
w mocy Ducha  Świętego – głosi Ewangelię, naucza, sprawuje 
sakramenty święte.

Zwróćcie uwagę, że we Mszy Świętej kapłan mówi takie 
słowa: „Uświęć zatem te dary mocą Twojego Ducha”. Mocą Du-
cha Świętego kapłani przemieniają chleb w Ciało Pana Jezusa, 
a wino w Jego Krew. Możemy powiedzieć, że Kościół sprawuje 
swoją misję w mocy Ducha Świętego, który jest dawany tym, 
którzy się na Niego otwierają.

Droga młodzieży, dzisiaj dla was wybija godzina, jest ten 
czas, kiedy otrzymacie Ducha Świętego. Jego obecność jest 
wielką tajemnicą. Ducha nie można zobaczyć, nie można 
dotknąć, ale można doświadczyć, że działa. Jak masz dobre 
myśli, jak poznajesz prawdę, jak dobrze wybierzesz, jak coś 
dobrego uczynisz, mimo że to cię kosztuje, jak posłuchasz Pana 
Boga, jak w mocy Ducha Świętego spełnisz dobro, to jest to 
szczęściorodne. Tyle na temat Ducha Świętego, który jest nam 
nieustannie dawany nie tylko w czasie bierzmowania, ale także 
podczas każdej Eucharystii, gdy jesteśmy na nowo napełniani 
Duchem Świętym.

2. Duch zły

Teraz kilka słów o duchu złym, o którym dzisiaj była mowa 
w Ewangelii świętej. Niektórzy w ducha złego nie wierzą. Jak 
byłem w waszym wieku, to była śpiewana taka piosenka: „Oj 
dana, dana, nie ma szatana”. Szatan najbardziej cieszy się wtedy, 
kiedy ludzie w niego nie wierzą, że on jest i działa, a to, że jest, 
to nie trzeba nikogo przekonywać, nie trzeba szukać dowodów, 
tylko popatrzeć na to, co się dzieje w ludzkim życiu. Popatrzeć 
na to, co się działo w historii narodów, w historii świata czy 
chociażby w historii naszego ojczystego kraju. Wystarczy 
wspomnieć czas wojny światowej. Wy go nie pamiętacie, ale 
ja się pod koniec wojny urodziłem i wiele słyszałem od ludzi 
starszych, którzy mi opowiadali. Zresztą dzisiaj możemy się 
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dowiedzieć z podręczników historii, z różnych świadectw, jakie 
to były czasy, w których ludzie działali pod wpływem ducha 
złego, bo tam, gdzie działa szatan przez ludzi, tam gdzie szatan 
ludzi opęta, tam jest przewrotność, tam jest kłamstwo, tam jest 
nienawiść, tam jest niszczenie drugich ludzi. Tak było w czasie 
wojny i nie tylko w czasie wojny, ale na wojnach to działanie 
ducha złego było najwyraźniej widoczne.

Moi drodzy, patrzmy dzisiaj na to, co się dzieje chociażby 
w Internecie. Nie znam dokładnie proporcji, ale jest tam też 
podobno dużo pornografii. Myśmy mieli łatwiejszą młodość, 
bo tego nie było. Czasem tylko sceny tego rodzaju można było 
spotkać w kinach, gdy były jakieś filmy dla dorosłych i trzeba 
było mieć osiemnaście lat, żeby na taki film iść, a dzisiaj wy-
starczy mieć komórkę, żeby mieć dostęp do pornografii. To jest 
też dzieło diabła. Diabeł chce zniszczyć to, co ustanowił Bóg. 
Prowadzi ciągle walkę z Bogiem, a miejscem tej walki jest 
ludzkie serce i ludzie, którzy nie są otwarci na Ducha Świętego, 
którzy nie mają Ducha Świętego czy Go wypędzą, to wtedy 
zwykle przyjmują ducha złego.

Pani Jezus w ostatnim zdaniu Ewangelii mówił dzisiaj: „Kto 
nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie” (Łk 11,23a). Dlatego, jeśli 
ktoś z was w tej chwili nie może powiedzieć, że jest z Chry-
stusem, to jest przeciw Chrystusowi. Tak to trzeba powiedzieć. 
Kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu. I są ludzie, 
którzy wypędzają Ducha Świętego z siebie, którego otrzymali 
na chrzcie świętym, a potem odnowili w czasie I Komunii 
Świętej. Gdy przestali chodzić na Mszę świętą, gdy przestali 
się spowiadać, gdy noszą w sobie grzechy, to kogo mają? Du-
cha złego. „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie”. I ten 
zły duch działa.

Droga młodzieży, dzisiaj otrzymujecie Ducha Świętego, 
żeby ducha złego wypędzić z siebie totalnie i powiedzieć 
sobie – Jestem uczniem Pana Jezusa, we mnie mieszka Duch 
Święty i chcę, żeby zawsze mieszkał. Oddaję mu moje serce, 
mojego ducha, żeby w tym moim duchu przebywał, żebym był 
świątynią Ducha Świętego.
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Gdy w ostatnią sobotę była uroczystość w katedrze świdnic-
kiej pod przewodnictwem arcybiskupa Salvatore Pennacchio 
– nuncjusza apostolskiego w Polsce – i jak po celebrze uda-
waliśmy się na obiad, zatrzymała mnie taka kobieta i mówiła: 
„Księże biskupie, niech się ksiądz biskup pomodli, bo ja mam 
ducha złego”. Włożyłem ręce na jej głowę i ona od razu omdlała, 
padła na ziemię. Byli klerycy, to poprosiłem, żeby mi pomogli 
ją podnieść. I pytam jej: „Proszę pani, pani jest wierząca? Tak. 
Ochrzczona? Tak. Wybierzmowana? Tak. Chodzisz do kościo-
ła? Chodzę. To proszę wierzyć, że pani nie jest opętana przez 
diabła, pani jest napełniona Duchem Świętym, tylko proszę 
w to uwierzyć, bo czasem zły duch wmawia człowiekowi, że 
ten człowiek do niego należy”. Nie będziemy tego tematu dalej 
drążyć, ale dzisiaj też mamy takie opętania.

Zobaczcie, tam, gdzie jest przewrotność, gdzie ludzie kła-
mią, gdzie ludzie mataczą, gdzie ludzie się nienawidzą, gdzie 
polują jedni na drugich, żeby ich upokorzyć, żeby ich poniżyć, 
żeby ich zdeptać, tam jest diabeł. I dlatego trzeba otworzyć 
się szerzej na Ducha Świętego, który nas broni przed złym 
duchem.

Nie wiem czy byliście wszyscy w Rzymie. Ksiądz Arkadiusz 
tam studiował parę lat, to on to potwierdzi, bo chcę w tej chwili 
powiedzieć o czymś, co znajduje się w Rzymie. Jeśli ktoś nie 
był, to na pewno wie z telewizji, z Internetu, jak wygląda ba-
zylika św. Piotra. W tej bazylice są groby papieży, zwłaszcza 
ostatnich i wśród tych papieży mamy także grób św. Jana Paw-
ła II – to jest najnowszy grób. Jak wchodzimy do bazyliki, to 
jest po prawej stronie. Najpierw mamy kaplicę, gdzie jest Pieta 
Michała Anioła i potem druga kaplica, to jest kaplica św. Se-
bastiana. Niektórzy pytają, dlaczego tam pochowano naszego 
papieża? Dlaczego nie wybrano innej kaplicy, tylko akurat 
wybrano tę, żeby tam umieścić jego doczesne szczątki? I ktoś 
tłumaczył, że akurat osoba Jana Pawła II pasuje do tej kaplicy, 
w której znajduje się taki wspaniały obraz, przedstawiający 
męczeństwo św. Sebastiana – był męczennikiem, chrześcijani-
nem, który został zamordowany strzałami. I tak jak Sebastiana 
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umęczono, zabito tymi strzałami, tak do Jana Pawła II, 13 maja 
1981 roku, kierowano strzały w czasie zamachu.

I ktoś też zauważył, że na tym wielkim obrazie znajduje się 
jeździec na koniu. Po co on przyjechał? Prawdopodobnie po 
to – taką malarz miał koncepcję – żeby rozpędzić ludzi, którzy 
obserwowali męczeństwo świętego Sebastiana, żeby się tym 
męczeństwem nie zachwycili i nie uwierzyli Chrystusowi, że 
za Chrystusa warto oddać życie, jak to czynił św. Sebastian. To 
był z pewnością, w założeniu tego malarza, wysłannik szatana, 
żeby Jezus nie zyskiwał nowych wyznawców.

I dzisiaj też dzieje się coś podobnego. Nie wiem czy słysze-
liście, że chce się ograbić Jana Pawła II ze świętości. Niektórzy 
podważają jego świętość i mówią, że krył pedofilów. Ksiądz 
kardynał Dziwisz, który przyjedzie do nas 6 kwietnia i będzie 
w Wałbrzychu celebrował Mszę Świętą, już kilkakrotnie da-
wał świadectwo, że to jest wierutne kłamstwo. Szatan zawsze 
próbuje wzbudzić podejrzliwość i przeinaczyć intencje ludzi, 
którzy dobrze czynią, którzy mają w sercu Pana Boga. Szatan 
powiada, że to są oprawcy, którzy nie mają Pana Boga. Dzisiaj 
też są tacy, którzy ludzi najszlachetniejszych podejrzewają 
o jakieś zło, o jakąś nieprawość i przez to chcą odpędzić ludzi 
od Chrystusa. Zobaczcie, was też chcą odciągnąć od Chrystusa. 
W Polsce jest to jeszcze łagodnie czynione, ale zobaczcie, co 
się stało z Europą Zachodnią. Kiedyś tam były pełne kościoły, 
było dużo ludzi na Mszach Świętych niedzielnych, a dzisiaj 
nie ma, została garstka. Szatanowi udało się rozpędzić tych 
ludzi, odciągnąć ich od Chrystusa, od Kościoła, a zaczę-
ło się od  plucia na  Kościół, od wymyślania niestworzonych 
rzeczy.

Mówił mi jeden z księży, że w ostatnich latach wydano 
dwadzieścia siedem tysięcy wyroków za czyny pedofilskie, 
a księży było sześćdziesięciu. Oczywiście nie powinno być 
żadnego księdza, ale sześćdziesięciu było, bo księża też są 
ludźmi. Ale zobaczcie, jaką relację ma ta sześćdziesiątka do 
dwudziestu siedmiu tysięcy. Dlatego bądźcie mądrzy, nie dajcie 
sobie obrzydzić Kościoła, bo przegracie życie.
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Dzisiaj otrzymujecie Ducha Świętego, żebyście byli mądrzy, 
żebyście nie dali się zwieść diabłu, żebyście nie ulegli podej-
rzeniom diabelskim, które diabeł ciągle wznieca w ludzkich 
sercach przez ludzi, którzy pracują dzisiaj w mediach, którzy 
biorą za to wielkie pieniądze, żeby kłamać, żeby ludzi odsuwać 
od Pana Boga. Kłamstwo zawsze było mocno opłacane wielkimi 
pieniędzmi. Judasz wziął trzydzieści srebrników za wydanie 
Jezusa i to się powtarza. Dziennikarze bardzo się denerwują, 
jeśli się im wypomni to, że biorą judaszowskie pieniądze i od 
razu jest wielka wrzawa.

3. Duch ludzki

Moi drodzy, kończymy nasze rozważanie spojrzeniem na 
naszego ducha ludzkiego. Nasz duch ludzki jest słaby i potrze-
buje wspomagania ze strony Ducha Świętego. Dlatego, droga 
młodzieży, nie wystarczy przyjąć dzisiaj Ducha Świętego i dalej 
żyć tak, jak się żyło do tej pory, i dalej nie chodzić regularnie do 
kościoła, opuszczać katechezę, nie przystępować do spowiedzi. 
Byłoby to nieporozumienie, gdyby taki styl życia nastąpił po 
bierzmowaniu. Otrzymujecie Ducha Świętego, żebyście przej-
rzeli, żebyście stali się mocni, żebyście pokochali Chrystusa, 
żebyście byli jedno z Nim i jedno z Kościołem. „Kto nie jest 
ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozpra-
sza” (Łk 11,23). To są słowa Pana Jezusa dzisiaj szczególnie 
do was skierowane w czasie waszego bierzmowania. Dlatego 
je przyjmijcie i idźcie przez życie, otwarci na Ducha Świętego, 
drogą, którą wytyczył nam Jezus Chrystus.
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Miłość przebaczająca i bezinteresowna 
największym przykazaniem

Świdnica, 29 marca 2019 r.
Msza św. na rozpoczęcie nabożeństwa „24 godziny dla Pana” 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, centralnym tematem dzisiejszej 
liturgii słowa jest miłość Boga i bliźniego jako najważniejsze 
przykazanie. Temat ten ma nieco odmienne wymiary w obydwu 
dzisiejszych czytaniach. Powróćmy zatem do czytań.

1. „Wróć Izraelu do Pana, Boga twojego” (Oz 14,2) – 
Miłość przebaczająca

Od tych słów zaczyna się dzisiejsze czytanie wyjęte z Księgi 
Proroka Ozeasza. Prorok Ozeasz patrzy na miłość przez pryzmat 
miłości małżeńskiej. Relacja Boga do Izraela w Księdze Proroka 
Ozeasza jest przedstawiona poprzez dramatyczną historię jego 
małżeństwa. Prorok doznał głębokiego cierpienia, gdy został 
opuszczony przez swoją niewierną żonę. Wiemy, że niewiele 
rzeczy boli tak bardzo, jak zdrada niewiernego małżonka. Po 
odejściu żony nie wygasła w nim jednak miłość do niej, której 
gotów był wszystko wybaczyć. Najważniejsze było to, aby 
wróciła. Dlatego pojawiło się słowo „wróć”: „Wróć Izraelu, do 
Boga twojego” (Oz 14,2). „Wróć Izraelu!” – w głosie proroka 
do swojej ukochanej żony był jakby obecny głos Pana Boga 
kierowany do narodu wybranego, do Izraela: „Wróć, Izraelu, do 
Pana Boga twojego”. Naród, który zdradził Boga jest przywoły-
wany do powrotu. Bóg czeka z miłością, czeka z przebaczeniem. 
„Wróć, bo cię nadal kocham. Stała mi się krzywda, ale prze-
baczam. Możesz wrócić, bo mimo wszystko wciąż tęsknię za 
tobą. Wróć!” – stało się tyle zła, ale może właśnie dlatego, chcę 
kochać cię odtąd jeszcze więcej. Oto treść i rozmiar przebacza-
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jącej miłości Boga. W tych wymiarach i w tym kierunku winna 
się rozlewać nasza miłość do ludzi, także miłość małżeńska, 
rodzicielska. W takim miłosnym, przebaczającym nastawieniu 
idą w zapomnienie wszelkie urazy, krzywdy i niewdzięczności, 
bo podziwiając miłość i miłosierdzie Boga, wytłumaczymy 
każdy grzech ludzi ich słabością.

Moi drodzy, dziś podobnie jak w czasach Ozeasza, Bóg 
wciąż wzywa swój lud, wzywa nas, do powrotu. „Wróć Izraelu, 
do Boga twojego” (Oz 14,2). Wróć, mój synu, wróć moja córko, 
wróć moje dziecko do Mnie.

Drodzy bracia i siostry, prośmy Ducha Świętego, abyśmy 
mieli takie nastawienie na ciągłe powracanie do Pana Boga, pro-
śmy abyśmy w mocy Bożego Ducha potrafili innych przekonać 
do powrotu do Pana Boga. On jest naszym uzdrowicielem. On 
jest naszym Zbawcą. W ostatnią niedzielę podczas Gorzkich żali 
w tej katedrze, śpiewaliśmy słowa: „Nie zamykajmy serc, zba-
wienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka dziś, może ostatni raz”.

2. Miłość największym przykazaniem

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Chrystus 
jest zapytany przez jednego z uczonych w Piśmie – które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań? W odpowiedzi wskazuje na 
przykazanie miłości Pana Boga i miłości bliźniego, przy czym 
objaśnia, że miłość do Pana Boga nie może być byle jaka, ale 
największa, pierwsza. „Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem 
i całą swoją mocą” Drugie jest to: „Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego” (Mk 12.30-31).

W swojej odpowiedzi uczonemu w Piśmie, Chrystus połą-
czył celowo dwa przykazania w jedno, bo nie ma miłości Boga 
bez miłości bliźniego i odwrotnie: nie ma miłości bliźniego bez 
miłości Boga. Miłość Boga bez miłości bliźniego jest fałszywą 
dewocją, składaniem rąk i wypowiadaniem słów modlitwy, 
które są puste i dlatego nie mogą być wysłuchane w niebie. 
I odwrotnie – miłość bliźniego bez miłości Boga, jest bardzo 
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często szukaniem siebie. Jest zabarwiona egoizmem i chęcią 
przypodobania się drugiemu. Można ją nazwać altruizmem, 
humanitaryzmem, miłością z „krwi i kości”, ale nie będzie 
chrześcijańską miłością człowieka, gdyż taka zakłada zawsze 
ukochanie drugiego przez pryzmat miłości Boga. Wychodząc 
z takiej zasady, będziemy wówczas kochać wszystkich, dlatego, 
gdyż Bóg kocha wszystkich, a skoro Bóg kocha wszystkich, 
nawet swoich wrogów, to i my winniśmy miłować naszych 
nieprzyjaciół.

3. Potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego

W trzeciej części naszej refleksji chcemy zauważyć, że sami 
o własnych siłach nie jesteśmy w stanie kochać Pana Boga 
z całego serca, całym swoim umysłem. Tylko wtedy może być 
Pan Bóg na pierwszym miejscu, jeśli jesteśmy otwarci na łaskę 
Ducha Świętego na Jego dary, które uzdalniają naszego ducha 
do kochania Pana Boga i drugiego człowieka. W hymnie do 
Ducha Świętego modlimy się słowami: „Światłem rozjaśnij 
naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej, a wątłą słabość 
naszych ciał, pokrzep stałością mocy swej”. Jeśli chcemy mieć 
więcej miłości, radości i pokoju, musimy być otwarci na Ducha 
Świętego. Duch Święty uzdalnia nas do prawdziwej, ofiarnej 
miłości, daje nam także siłę do miłowania nieprzyjaciół.

Zakończenie

Podczas dzisiejszej modlitwy „24 godziny dla Pana” podzię-
kujmy Panu Bogu za ludzi, którzy potrafią bezgranicznie kochać 
Pana Boga i bezinteresownie miłować bliźnich, podziękujmy 
za bohaterów, którzy zginęli za to, że kochali, że podali rękę 
skazanym na śmierć, że sami przyjęli śmierć, by żyć z Bogiem 
na zawsze. Prośmy także za nas samych, abyśmy życia ziem-
skiego nie zmarnowali, abyśmy je wypełniali miłością do Pana 
Boga i do naszych bliźnich.
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Do kogo jestem podobny: do faryzeusza 
czy do celnika?

Świdnica, 30 marca 2019 r.
Msza św. dla organistów diecezji świdnickiej 

Kościół pw. Krzyża Świętego

Wstęp

Czcigodny księże Piotrze, opiekunie diecezjalny organistów 
naszej diecezji, drodzy bracia i siostry, organiści i muzycy ko-
ścielni. Dosyć często w Piśmie Świętym, także w Ewangeliach, 
znajdujemy zestawienie dwóch rodzajów ludzi, zwykle ludzi 
sobie przeciwstawnych, o różnych charakterach, poglądach 
i życiowych postawach. Właśnie w dzisiejszej Ewangelii Pan 
Jezus mówi o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, aby 
się modlić. Zaprezentowali przed Bogiem dwie różne postawy. 
Ich postawom warto się dokładniej przyjrzeć, by wiedzieć kogo 
naśladować, do kogo się upodobnić. Zatem zatrzymajmy się 
przed bohaterami dzisiejszej przypowieści: faryzeuszu i celniku. 
A potem jeszcze powiemy, co w sobie zmienić, aby być lepszym 
muzykiem kościelnym, aby lepiej służyć Bogu i ludziom.

1. Faryzeusz i celnik na modlitwie

Drodzy bracia, najpierw zauważmy, że zarówno faryzeusz 
jak i celnik wyznają przed Bogiem prawdę o swoim życiu. 
Reprezentują jednak dwa przeciwne typy osobowości. Fary-
zeusz prezentuje się jako egocentryk, pyszałek, przechwala-
jący się swoimi czynami, zaś celnik jest niezwykle pokorny 
i zawstydzony przed Bogiem, z powodu swoich grzechów 
i niedoskonałości. W modlitwie faryzeusza centrum jest jego 
„ja”. Uznaje się za człowieka sprawiedliwego, ma wielkie 
mniemanie o sobie, pogardza innymi: „Boże, dziękuję Ci, że 
nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo 
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 
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dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam” (Łk 18,11-12), a więc 
patrzenie z góry na drugich. Zawyżone mniemanie o sobie. Je-
stem lepszy od innych. Jestem w porządku. Niczego nie mogę 
sobie zarzucić. Inną postawę, inne widzenie siebie, ma celnik. 
Przede wszystkim jest świadomy swoich grzechów. Czuje się 
niegodnym przed Bogiem, nawet oczu nie śmie podnieść ku 
górze. W modlitwie celnika centralne miejsce zajmuje Bóg: 
„Boże, miej litość dla mnie grzesznika” (Łk 18,13b). Można 
powiedzieć, że faryzeusz jest człowiekiem prawa Starego Te-
stamentu; celnik zaś reprezentuje ducha Ewangelii. Faryzeusz 
traktuje dobre uczynki jako przyczynę usprawiedliwienia. Pana 
Boga traktuje jako dłużnika, który winien mu się odwdzięczyć 
za spełnione dobre czyny. Funkcjonuje tu logika: muszę robić to, 
a unikać tego, aby być usprawiedliwionym, zbawionym; będę 
zachowywał przepisy prawa, abym uchodził w oczach Boga 
i ludzi za sprawiedliwego, aby mnie inni chwalili, aby zjedny-
wać sobie przychylność Boga. W postawie zaś celnika widać 
inną logikę: chcę kochać i kocham, gdyż zostałem pokochany. 
Bóg jest wart miłości, gdyż pierwszy mnie umiłował. Celnik 
miał świadomość, że usprawiedliwienie, zbawienie jest darem 
Bożym, niczym niezasłużonym, nikomu nienależnym, ale dar-
mo, z miłości, danym przez miłosiernego Boga. Człowiek tak 
myślący podejmuje dobre działanie, poświęca się, daje siebie 
drugiemu, nie po to, by coś otrzymać, by coś zyskać, ale czyni 
to w odpowiedzi na doznaną miłość. Nie ma tu faryzejskiej 
logiki: daję ci, abyś mi oddał, abyś mnie wynagrodził, abyś 
mnie pochwalił, lecz jest tu logika Ewangelii: daję ci, ponieważ 
ty pierwszy mnie obdarowałeś, ponieważ cię kocham. Jest tu 
postępowanie wedle zapisu Jana Apostoła: „My miłujemy Boga, 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował (1 J 4,19).

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

Spróbujmy się tu, przed Bogiem zastanowić, do kogo każdy 
z nas jest bardziej podobny. Co mamy z faryzeusza a co z cel-
nika. Jeśli poważnie traktujemy wielkopostne wezwania do 
nawrócenia i do pokuty, to oceńmy z czego i na co winniśmy 
się nawrócić, żeby się Bogu podobać.

2. Postawa faryzeusza i celnika w naszym życiu

a) Postawa faryzeusza w życiu osobistym, małżeńskim 
i rodzinnym

Postawa faryzeusza i celnika posiada swoją kopię w wielu 
społecznościach, w szczególności w życiu osobistym, rodzin-
nym, kapłańskim, zakonnym, zawodowym. Bywają w małżeń-
stwie partnerzy o postawie egocentrycznej, pretensjonalnej, 
roszczeniowej. Nawet czasem potrafią być dobrzy i przyjemni, 
ale czynią to w tym celu, by drugiej stronie zaimponować, by 
coś zyskać. Za świadczone dobro oczekują jakiejś gratyfikacji. 
Potrafią przy tym czasem dać odczuć, że wszystko lepiej wie-
dzą, lepiej potrafią, że z tego tytułu powinno się ich słuchać, 
wszak tylko wtedy małżeństwo może dobrze prosperować 
i mieć pomyślną przyszłość. Jest to postawa przypominająca 
ewangelicznego faryzeusza. Partner tego pokroju może stać się 
dość przykrym ciężarem dla współmałżonka. Postawa egocen-
tryczna, roszczeniowa zwykle wygasza miłość w małżeństwie. 
Do małżonków o takiej postawie mogą odnosić się dzisiejsze 
słowa proroka Ozeasza: „Miłość wasza podobna do chmur na 
świtaniu, albo do rosy, która prędko znika” (Oz 6,4b). Miłość 
jest wielkim zadaniem do wypełniania, zadaniem, które wy-
maga od nas samozaparcia, zadaniem, w którym obecny jest 
krzyż. W miłości pierwszorzędną rolę odgrywa prawda, pokora, 
łagodność, wrażliwość, gotowość do poświęcania się, do nie-
ustannego stawania się darem dla Boga i dla współmałżonka, 
dla rodziców i dzieci.
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b) Postawa faryzeusza i celnika w życiu kościelnym, 
w posłudze organisty

Drodzy bracia i siostry, organiści i muzycy kościelni, także 
w waszej posłudze kościelnej jest wam potrzebna postawa 
celnika a nie faryzeusza. Co oznacza w waszej posłudze 
postawa celnika? Oczywiście na pierwszym miejscu pokora 
i zdrowa pobożność. Pełnicie posługę przy świętych obrzędach 
liturgicznych, przede wszystkim w czasie sprawowania Mszy 
św. Sobór Watykański II w swoich dokumentach, zwłaszcza 
w Konstytucji o liturgii świętej, wielokrotnie przypominał, że 
celem liturgii, do której należy także muzyka kościelna, jest 
chwała Boża i uświęcenie wiernych. Z waszej strony do godnej 
posługi muzyka kościelnego jest potrzebne nie tylko odpowied-
nie wykształcenie, umiejętność dobrego grania i dyrygowania, 
kierowania śpiewem w zgromadzeniu liturgicznym, ale nade 
wszystko potrzebna jest pobożność, namaszczenie, szacunek 
dla miejsca świętego, w którym posługujecie. Ludziom spra-
wującym liturgię, tak kapłanom jak i organistom, kościelnym, 
czy ministrantom grozi rutyna, otrzaskanie, obycie z tym, co 
święte, co Boże. Musimy się bronić nieustannie przed postawą 
rutyny, bezmyślności.

Kiedyś ktoś zapytał rekolekcjonistę, który wrócił z reko-
lekcji z pewnej parafii – Czy udały się rekolekcje? Ten odpo-
wiedział – Tak, udały się, bo podczas rekolekcji do spowiedzi 
przystąpił kościelny, organista i także ksiądz proboszcz.

3. Wnioski praktyczne

Po charakterystyce sylwetek bohaterów przypowieści 
o faryzeuszu i celniku, po uświadomieniu sobie obecności ich 
postaw w życiu rodzinnym i kapłańskim, sformułujmy kilka 
postulatów pod adresem nas, organistów. Dość często ludziom 
posługującym w kościele zarzuca się nam faryzeizm, postawę 
patrzenia z góry na ludzi, nawet postawę arogancji, cwaniac-
twa. Winniśmy wystrzegać się postawy starotestamentowych 
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faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Winniśmy naśladować Pana 
Boga w Jego pokorze, w Jego dobroci i miłości.

Zakończenie

Drodzy bracia, co nam pozostaje? Pozostaje nam podej-
mowanie częstej samokontroli a także poddawanie się ocenie 
drugich, jako że nikt nie jest sędzią we własnych sprawach, czy 
jesteśmy na drogach miłości i prawdy, czyli pokory. Wszystkim 
nam grozi ostyganie w wierze, miłości, w pokorze, w gorliwo-
ści. Pamiętając o tym, że Bóg pragnie miłości a nie krwawej 
ofiary, trwajmy mocno przy naszym Panu. Zadbajmy o to, by 
w naszej postawie było coraz mniej faryzeusza a coraz więcej 
celnika. Dajmy się zaprosić prorokowi Ozeaszowi, który dziś 
nas wzywa: „Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas poranił 
i On też uleczy” (Oz 6,1).

Pokora i służba bliźnim jako owoc 
przyjęcia Ducha Świętego

Wałbrzych, 30 marca 2019 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Pokarm dla ludzkiego ducha

W czasie każdej Eucharystii otrzymujemy dwa pokarmy dla 
naszego ducha. Nasz organizm biologiczny karmimy w domu 
przez spożywanie śniadania, obiadu, kolacji, a czasem jeszcze 
dojadamy między tymi głównymi posiłkami. Pokarm jest 
potrzebny, byśmy mogli żyć biologicznie. Ale człowiek nie 
jest czystym organizmem biologicznym, bo w człowieku jest 
także duch, który jest duchem wcielonym. Bóg jest czystym 
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duchem i nie ma ciała. Aniołowie, ci dobrzy, którzy wielbią 
Pana Boga i ci źli, których nazywamy szatanami, nie mają ciała. 
Natomiast nasz duch jest połączony z ciałem, jesteśmy jedno-
ścią psychofizyczną, jednością duszy i ciała. I o ile organizm 
biologiczny potrzebuje pokarmu, to także nasz duch potrzebuje 
pokarmu, żeby dobrze funkcjonował, żeby odkrywał prawdę, 
żeby się prawdą cieszył, żeby poznawał dobro i zło, żeby miał 
moc i siłę do wyboru dobra i do odrzucenia złego. Tak, jak są 
ludzie schorowani na ciele i zwykle są leczeni w szpitalach czy 
w przychodniach, tak są także ludzie schorowani na duchu, 
którzy postępują tak, jak się Panu Bogu nie podoba, którzy 
kłamią, którzy nienawidzą, którzy drugich niszczą, którzy 
kosztem drugich sami się windują do góry. Jeżeli to się dzieje, 
to znaczy, że w tych ludziach jest chory duch.

Nasz duch, to jest cząstka Pana Boga w nas i Pan Bóg pomy-
ślał o tym, żeby tego naszego ducha wzmacniać takimi dwoma 
pokarmami. Pierwszym pokarmem jest Boże słowo, a drugim 
pokarmem jest Eucharystia, jest Chleb Eucharystyczny. Obydwa 
pokarmy są nam potrzebne, żeby nasz duch dobrze funkcjono-
wał, abyśmy dobrze myśleli, poprawnie mówili, przemawiali 
językiem miłości, językiem prawdy i także, abyśmy dobrze 
czynili.

2. Los ludzi pysznych i pokornych

Moi drodzy, jesteśmy po przyjęciu tego pierwszego pokarmu 
Bożego słowa. Zanim przejdziemy do Ducha Świętego i powie-
my, że On naszego ducha wzmacnia w sektorze poznawczym 
i wolitywnym, w sektorze wyborów moralnych, to najpierw 
pochylimy się nad tym pokarmem Bożego słowa, który otrzy-
maliśmy przed chwilą. Zawsze spośród czytań najważniejsza 
jest Ewangelia. Dlaczego? Dlatego, że to są słowa Pana Jezusa, 
Boga-Człowieka, Syna Bożego, które Pan Jezus wypowiedział 
i które Jego uczniowie – którzy przy Nim byli – usłyszeli, 
przypominali je i w końcu spisali. Dzisiaj te słowa Pana Jezusa 
docierają do nas. Przez dwadzieścia wieków były głoszone 
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ludziom i te same słowa, które Pan Jezus wypowiedział, będąc 
na ziemi, nauczając i czyniąc cuda, dochodzą do nas.

Otrzymaliśmy dzisiaj jedną z wielu przypowieści Pana 
Jezusa, w której pokazuje nam dwóch ludzi. Mamy wiele przy-
powieści, gdzie są takie duety. Np. „Przypowieść o bogaczu 
i Łazarzu”, gdzie mamy dwóch różnych ludzi. Jutro będzie 
„Przypowieść o synu marnotrawnym”. Usłyszymy opowieść 
o ojcu miłosiernym i dwóch synach – o synu marnotrawnym, 
który odszedł i wrócił, i o jego starszym bracie, który był pełen 
zazdrości, że ojciec dla syna, który roztrwonił majątek, wypra-
wił ucztę. To też duet dwóch odmiennych braci.

A dzisiaj też mamy dwóch odmiennych bohaterów. W czym 
są zgodni i podobni do siebie? W tym, że jeden i drugi mówią 
prawdę, ale to, co wypowiadali i ich postawa, którą zajmowali 
na modlitwie, była różna.

Popatrzymy na pierwszego, na faryzeusza. To człowiek, 
który na modlitwie myślał o sobie i przechwalał się: „Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam” 
(Łk 18,11-12). Tak się przed Panem Bogiem chwalił faryzeusz 
i oczekiwał od Boga nagrody. Ja ci to daję Boże, ja poszczę, ja 
daję dziesięcinę, ja nie jestem cudzołożnikiem, to mi odpłać, 
daj mi dobre zdrowie, daj mi fortunę, żebym dalej mógł działać. 
W centrum tej modlitwy nie był Bóg, tylko on, faryzeusz, który 
traktował swoje uczynki jako pretekst do tego, żeby od Boga 
zyskać łaskawość.

Zupełnie inną postawę zaprezentował celnik, który wszedł 
do świątyni i na samym początku klęknął przed Panem Bogiem, 
bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika” 
(Łk 18,13b). Jest napisane: „Celnik stał z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść ku niebu”. (Łk 18,13a). On bolał nad tym, 
że ma grzechy, wstydził się tych grzechów i nawet nie śmiał 
do Pana Boga podnieść oczu, wznieść oczu ku niebu, ale miał 
odwagę poprosić: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. I to 
jego postawa spodobała się Bogu.
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Pan Jezus zakończył przypowieść słowami: „Powiadam 
wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony – wskazując na 
celnika – nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14). 
Ta prawidłowość Pana Jezusa tak często potwierdzała się 
w historii. Ci, którzy się wywyższali, którym się wydawało, 
że zawojują cały świat, zostali poniżeni, rzuceni na śmietnik 
historii, a ci, których niszczono, którym zamieniono imiona na 
numery obozowe, są w pamięci ludzi.

Ojciec Maksymilian Kolbe, tak poniżony, osadzony w obozie, 
uniżył się, zgodził się pójść na śmierć za brata. Dzisiaj cały świat 
o nim wie, jest wywyższony, pozostał w pamięci naszego naro-
du i w pamięci Kościoła jako bohater, jako ten, kto zrozumiał, 
czym jest miłość, zapatrzony w krzyż, na którym widnieje Jezus, 
który oddał życie za nas wszystkich. To myśmy mieli umrzeć 
na wieki, a On umarł za nas, abyśmy zmartwychwstali, byśmy 
mieli szczęśliwą wieczność. Umarł z miłości, choć nie musiał. 
Stał się barankiem, który sam siebie wydał i za nas się ofiarował. 
Dlatego, jak to rozumiemy, to Jezusa kochamy, to Jezus jest dla 
nas najważniejszy, jest na pierwszym miejscu, jest naszym Zba-
wicielem i jest głównym przewodnikiem naszego życia.

Moi drodzy, „kto się wywyższa, będzie poniżony”. Ci wielcy 
mordercy, ci wielcy przestępcy, ci, którzy się wywyższali kosz-
tem niszczenia drugich, których imion i nazwisk nie należy za 
często powtarzać, dzisiaj leżą na śmietniku historii.

Drodzy bracia i siostry, kochana młodzieży, stawiamy pyta-
nie: Co w nas mamy z faryzeusza, a co z celnika? Wielki Post 
jest czasem, kiedy trzeba na te pytanie sobie odpowiedzieć. Do 
kogo jestem podobny? Czy do faryzeusza, który się przechwalał, 
który patrzył z góry na innych i mu się podobało, że wszystko 
najlepiej potrafi, że najwięcej umie, że najlepiej postępuje? 
Co mamy z niego w sobie? A co mamy z tego celnika, który 
się wstydził swoich grzechów, który miał świadomość swoich 
grzechów?

Dzisiaj może być tak, nawet u nas może tak się zdarzyć, że 
mówimy sobie: „Ja grzechów nie mam, ja jestem w porządku”. 
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A jeszcze inni czasami wmawiają nam w szkole czy przeczy-
tamy w jakiejś książce, że poczucie winy, że przyznawanie się 
do grzechu, to jest choroba, z której trzeba się leczyć. Nawet 
i takie sugestie na ziemi krążą. A więc co mamy z faryzeusza, 
a co mamy z celnika?

Każda i każdy z was, spośród młodzieży, ale i my, dorośli, 
musimy często pytać – Do kogo bardziej jesteśmy podobni, do 
faryzeusza z dzisiejszej Ewangelii czy do celnika? Cała rzecz 
w tym, żebyśmy ciągle się zmieniali, przechodzili od ludzi pysz-
nych do ludzi pokornych, bo taka jest różnica między jednym 
a drugim. U faryzeusza w centrum jest pycha – ja najważniej-
szy, ja się na wszystkim najlepiej znam, mnie trzeba słuchać, 
a u celnika jest pokora – ja wszystkiego nie wiem, ja się chcę 
dowiedzieć, mi wiele w życiu nie wychodzi, ja jestem słaby. 
Panie Boże przychodzę do Ciebie z moją słabością, z moimi 
grzechami, żebyś je zniszczył w swoim miłosierdziu.

Tak więc, moi drodzy, taką oto naukę wyciągamy z dzisiej-
szej Ewangelii, z dzisiejszego słowa Bożego. To jest pokarm 
dla naszego ducha, byśmy go przyjęli i przyjęli odpowiednią 
postawę w naszym życiu, żeby to słowo Boże kształtowało 
nasze życie.

3. Przyjaźń z Duchem Świętym gwarancją prawidłowego 
rozwoju

Droga młodzieży, żebyśmy potrafili tego dokonać, to jest 
nam potrzebna Boża pomoc i tą Bożą pomoc otrzymujemy w da-
rach Ducha Świętego, które zostały już nam dane, wszczepione 
na chrzcie świętym. Ale przy naszej współpracy one muszą być 
przez nas ciągle uruchamiane. Są takie sytuacje wśród młodzie-
ży, że przyjmą bierzmowanie i kończą edukację katechetyczną, 
i nie ma ich później w kościele. Można powiedzieć, że to było 
takie niewłaściwe podejście do tego sakramentu. Dary Ducha 
Świętego otrzymujemy po to, żeby w nas funkcjonowały, że-
byśmy dzięki pomocy Bożej byli pokorni, żyli dla drugich, byli 
pierwsi w miłości, żebyśmy żyli w postawie daru dla drugich. 
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Córki i synowie jako dzieci rodziców, które są darem w tym 
znaczeniu, że służą rodzicom, że nie wojują z rodzicami, że 
rodziców szanują i zachowują Boże przykazanie: „Czcij ojca 
i matkę swoją”.

Droga młodzieży, mamy dzisiaj tyle różnych okazji do 
zgorszeń. Karmią nas trucizną, czyli kłamstwem. Nie wszyst-
ko w Internecie, nie wszystko na portalach internetowych, nie 
wszystko na Twitterze jest prawdziwe. Żebyś wiedział, co jest 
prawdziwe, jest ci potrzebna mądrość. Skąd ją wziąć? Z modli-
twy do Ducha Świętego. Tak, jak to czynił papież św. Jan Paweł 
II. On przez całe życie odmawiał modlitwę do Ducha Świętego, 
którą mu pokazał ojciec w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdy był 
ministrantem, gdy miał około dziesięć lat. Zapamiętał to sobie 
i przyznał się, że tę modlitwę do Ducha Świętego odmawiał 
każdego dnia przez całe życie. Dlatego był, jaki był, dlatego 
był tak wielki i tylu ludzi zdobył dla Kościoła, dla prawdy, dla 
królestwa Bożego. Człowiek otwarty na Ducha Świętego.

Droga młodzieży, dzisiaj przed południem byliśmy na Mszy 
Świętej w katedrze legnickiej. Wiecie, że dawniej przez dwa-
naście lat, od roku 1992 do roku 2004 Wałbrzych należał do 
diecezji legnickiej. Ksiądz biskup-senior Stefan Cichy obcho-
dził swoje osiemdziesiąte urodziny, dlatego zaprosił biskupów. 
Ksiądz biskup Marek Mendyk, który jest kolegą z roku waszego 
proboszcza Jana, których uczyłem w seminarium i u mnie zda-
wali egzaminy w latach osiemdziesiątych, powiedział piękne 
kazanie. Pierwsza część kazania wyglądała mniej więcej tak, 
jak moja, o tych dwóch bohaterach z przypowieści, potem na-
kreślił czas posługi biskupiej, pokazał, co było najważniejsze 
i w trzeciej części kazania „namalował” taką naukę w oparciu 
o wywiad, który przeprowadził z wybranymi parafianami. Za-
dał takie pytanie: Proszę króciutko powiedzieć, kim był ksiądz 
biskup Stefan Cichy? Nazbierał wiele wspaniałych wypowiedzi 
i niektóre zacytował. Miło było słuchać – Pasterz, w którym 
działał i działa Duch Święty.

Dlatego, droga młodzieży, jest nam bardzo potrzebne to 
trwanie na modlitwie do Ducha Świętego, żebyśmy wiedzieli 
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kogo słuchać, co czytać, jakie programy oglądać, co brać z In-
ternetu, a co zostawiać, gdzie nie przyciskać, jakich „okien” nie 
otwierać, bo można się poranić, a potem nie ma kto uleczyć.

Często wieczorem, zanim zasnę, słucham „Rozmów niedo-
kończonych” i czasami wspaniałe świadectwa ludzie dają. Mó-
wił taki pan, że przez wiele lat był alkoholikiem, brał narkotyki 
i wydawało się, że nie wyjdzie z tego. On sam w to nie wierzył. 
I ktoś go namówił na jakieś rekolekcje we wspólnocie. On uległ 
tej namowie i wziął w nich udział. Gdy ojciec prowadzący re-
kolekcje powiedział: „Pan się tam nawrócił”, on odrzekł: „Nie, 
ja zostałem przez Jezusa uzdrowiony”. I rzeczywiście, jest już 
kilkanaście lat – tak mówił – po tamtym okresie życia, kiedy 
się zatruwał alkoholem i narkotykami, i z takim przekonaniem 
wygłasza słowa o Jezusie Chrystusie, może bardziej pobożne 
niż niejeden ksiądz. Jego świadectwo jest bardzo cenne i ludzie 
są wdzięczni za takie świadectwo, bo jak ksiądz mówi, to musi 
tak mówić, a jak coś takiego powie świecki, co niemal przeraża, 
co jest zdumiewające, to może nas bardziej pociągnąć.

Droga młodzieży, chciejmy dzisiaj zaprzyjaźnić się na całe 
życie z Duchem Świętym, który działa w takich szczególnych 
sytuacjach, jakie znajdujemy w Kościele, tak to powiem. 
Działa wtedy, gdy słuchamy Bożego słowa w kościele podczas 
liturgii, gdy czytamy Pismo Święte, gdy bierzemy udział w re-
kolekcjach, gdy czytamy prasę katolicką. Jeżeli mamy kontakt 
z tekstem Bożego słowa, to Duch Święty działa, przekonuje nas 
do prawdy i zapala nas wewnętrznie, byśmy tę prawdę czynili 
w miłości. To jest sytuacja pierwsza.

Druga taka sytuacja szczególna, to jest uczestniczenie w li-
turgii eucharystycznej, we Mszy Świętej. To jest pewna sytuacja, 
w której działa Duch Święty, a jak przyjmujemy jeszcze Ko-
munię Świętą, to jeszcze bardziej otrzymujemy moc, żebyśmy 
w mocy Ducha Świętego przechodzili potem od pychy do poko-
ry, od fałszu do prawdy, od postawy roszczeniowej do postawy 
służebnej. Tylu młodych ludzi ma dzisiaj pretensje do rodziców, 
do mamy, do taty, są same roszczenia. A gdzie służba, a gdzie 
dar z siebie dla mamy, dla taty, dla babci? Żeby taką postawę 
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nabyć, trzeba się modlić do Ducha Świętego, trzeba chodzić 
do kościoła. Nie można poprzestać na samym bierzmowaniu.

Zakończenie

Dlatego wszyscy, jak tu jesteśmy, i kapłani, tak licznie zebra-
ni, i rodzice, świadkowie, wszyscy się dzisiaj za was modlimy, 
droga młodzieży, żebyście ten dzisiejszy dzień przeżyli tak 
głęboko, i żebyście wyszli stąd, i przez całe życie pozostawali 
otwarci na Ducha Świętego, na Jego rady, na Jego światło 
i na Jego moc. Drugiego bierzmowania nie będzie. Jest jedno 
w życiu, ale ono się odradza, dary Ducha Świętego ożywiają 
się, jak sprawujemy Eucharystię niedzielną. To jest filar, to jest 
opoka naszego życia na ziemi – Eucharystia – którą nam Jezus 
zostawił i jest też słowo Boże. Dlatego będziemy się modlić, 
żebyśmy to rozumieli i wprowadzali w życie.

Z salonów do chlewa i z chlewa na salony
Świdnica, 31 marca 2019 r.

Msza św. z udziałem sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi  
– IV Niedziela Wielkiego Postu 

Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

1. Zagubione synostwo – brak wiary w miłość ojcowską

„Pewien człowiek miał dwóch synów” (Łk 15,11). Obaj 
synowie zgubili w ojcowskim domu poczucie synostwa i bra-
terstwa. Brak im było wiary w miłość ojcowską. Synowie 
przyjęli postawę buntu wobec ojca. Młodszy syn wyraził ten 
bunt jawnie, zażądał od ojca przypadającej mu części majątku. 
Można sobie wyobrazić, co działo się w jego sercu, kiedy to 
usłyszał. Z wielkim bólem uczynił to, czego zażądał młodszy 
syn. Starszy syn miał podobną postawę. Nie wierzył w ojcowską 
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miłość. Swój bunt wobec ojca ukrywał w sobie. Objawił go 
dopiero wtedy, gdy wrócił młodszy brat i ojciec wyprawił mu 
ucztę. Wtedy okazał, co w nim naprawdę siedzi. „Oto tyle lat ci 
służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy 
nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi” – powie-
dział do ojca, wściekły z powodu uczty wyprawionej dla brata. 
Powrót marnotrawnego ujawnił w nim skrywaną, maskowaną 
przez lata agresję. Skrycie zazdrościł młodszemu bratu jego 
grzesznej „wolności”, a potem tak wystawnego przyjęcia, gdy 
ten skacowany i zbankrutowany wrócił.

Drogie siostry, w dzisiejszym świecie i Kościele jest podob-
nie. Jednym się wydaje, że Bóg powinien im dać to, co się im 
należy i potem dać im spokój. Tacy prezentują postawę młod-
szego syna. Inni, których także nie brakuje w Kościele, a może 
nawet jest ich więcej, skrywają swój bunt w sercu, a w pewnych 
ekstremalnych okolicznościach go ujawniają.

2. Zagubione braterstwo – brak miłości braterskiej

Zwróćmy jeszcze raz uwagę na słowa, które starszy syn 
wypowiedział do ojca, który z radością przyjął do domu młod-
szego, marnotrawnego syna. Starszy syn wyrzucał ojcu:

„Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił mają-
tek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę” 
(Łk 15,30). Określenie „ten syn twój” brzmi bardzo zimno. To 
jakby znak odtrącenia brata. Ojciec uznał marnotrawnego za 
syna, ale brat nie chciał uznać go za swego brata” Nie tęsknił za 
nim, nie cieszył się nim, gdy powrócił. Wcześniej nie wyruszył, 
by go szukać. W zagrodzie ojcowskiej czuł się jak niewolnik. 
Nie potrafił wyrobić w sobie przekonania, że posłuszeństwo 
ojcu nie jest niewolnictwem, ale drogą urzeczywistniania 
pięknej miłości.

Drogie siostry, czyż nie ma dzisiaj podobnych, synów – bra-
ci, podobnych do starszego brata z dzisiejszej przypowieści? 
Jest ich z pewnością sporo, może nawet więcej niż synów 
marnotrawnych. Przecież spotykamy ludzi, którzy dbają o ze-
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wnętrzną poprawność, nawet o etyczny perfekcjonizm i nie-
stety, z tego powodu bywają pyszni i pogardzają tymi, którzy 
upadają. W rodzinach powinna kształtować się zdrowa miłość 
rodziców wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, a także dzieci 
między sobą. Chodzi tu o zdrowy duch braterstwa wśród dzieci. 
Dlatego też Chrystus przez dzisiejszą przypowieść wzywa nas 
do odkrywania Boga, jako miłosiernego, zawsze kochającego 
Ojca i zarazem wzywa do poczucia braterstwa we wspólnotach 
rodzinnych.

3. Nasze właściwe miejsce jest przy Bogu

Drogie siostry, podkreślmy raz jeszcze, że głównym boha-
terem dzisiejszej przypowieści jest nie syn marnotrawny, ale 
miłujący, miłosierny Ojciec. Ta ojcowska miłość wyrażona jest 
w przypowieści w określeniach: „ujrzał”, „wzruszył się”, „wy-
biegł”, „rzucił się”, „ucałował”. Potem jeszcze zorganizował 
ucztę i wezwał wszystkich do radości, podając jej powód. W tej 
scenie przyjęcia syna widzimy, że Boża miłość jest wierna, 
gotowa do przebaczenia, pełna ciepła, radująca się ocalonym 
z upadku. Dopiero w tym miejscu, w ramionach ojca, syn do-
szedł do siebie, odzyskał poczucie przynależności, odzyskał 
poczucie synowskiej godności.

Całą historię zawartą w tej przypowieści możemy zatytuło-
wać: „Z salonów do chlewa i z chlewa na salony”. Nie szukajmy 
szczęścia daleko, nie wiadomo gdzie. Ono jest tak blisko, ono 
jest w Bogu, który jest miłością.



Homilie kwietniowe
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„Per crucem ad lucem”
Stronie Śląskie, 1 kwietnia 2019 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. Teresę Raczycką,  
mamę księży Kamila i Andrzeja 

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa

1. Zbawcza wiara w słowa Jezusa

Czcigodni księża obecni w koncelebrze, zwłaszcza wy, 
bracia Kamilu i Andrzeju, oraz siostro Anno, żegnający dziś 
swoją mamę. Wkroczyliśmy w drugą połowę Wielkiego Postu. 
Na naszej wielkopostnej drodze nie tylko staramy się spełniać 
zadane nam przez Chrystusa w Środę Popielcową uczynki 
pokutne: jałmużnę, post i modlitwę, ale kultywujemy także 
w tym czasie rozważanie męki Pana Jezusa, zwłaszcza podczas 
nabożeństw drogi krzyżowej i gorzkich żali. Uświadamiamy 
sobie, że Chrystus do chwały zmartwychwstania podążał drogą 
cierpienia i przyjął śmierć na krzyżu z rąk nas, ludzi. Umarł na 
drzewie krzyża za nas, abyśmy mogli dostąpić odpuszczenia 
grzechów. Z tej śmierci narodziło się życie. Jezus zmartwych-
wstał w złożonym w grobie ciele. To umęczone i pogrzebane 
ciało zostało ożywione, przemienione i uwielbione w zmar-
twychwstaniu. W ten sposób na ziemi została pokonana śmierć. 
Dla wierzących w Chrystusa została otwarta droga ku życiu 
wiecznemu, życiu, które już nie poddane jest śmierci.

Moi drodzy, w każdym normalnym człowieku zakodowa-
ne jest pragnienie trwania. Boimy się umierać, gdyż boimy 
rozłączyć od ludzi, których kochamy. Ten lęk i ból możemy 
przezwyciężyć przez silną wiarę. Chrystus w odczytanej Ewan-
gelii nas zapewnił: „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, 
który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz 
ze śmierci przeszedł do życia” (J 5,24). Podobne zapewnienie 
złożył Chrystus Marcie, siostrze zmarłego Łazarza: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
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umrze na wieki” (J 11,25-26). Moi drodzy wierzymy Chry-
stusowi, który za nas wycierpiał rany, który za nas umarł i dla 
nas zmartwychwstał, abyśmy i my z Nim żyli na zawsze jak 
nas zapewnia także św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian: 
„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim 
również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy 
z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już 
władzy” (Rz 6,8-9). W takiej wierze przekazujemy dzisiaj naszą 
zmarłą mamę Teresę w ręce Pana Boga. Mówimy za Chrystusem 
umierającym na krzyżu: „W ręce Twe Panie, składamy duszę 
naszej zmarłej Mamy, która za życia wierzyła we wszystko, 
co powiedział Jezus, nasz Zbawiciel”. Moi drodzy, popatrzmy 
na drogę jej ziemskiego życia, by przekonać się, że tak było.

2. Droga życia śp. Teresy Raczyckiej (1952-2019)

Śp. Teresa przyszła na świat 25 września 1952 roku, jako 
czwarte najmłodsze dziecko Ambrożego i Marii Mądrala. Przy-
szła na świat w miejscowości Stronie Wieś. Sakrament chrztu 
świętego przyjęła w kościele parafialnym w Stroniu Śląskim 
19 października 1952 roku, z rąk ks. Bronisława Kaczanow-
skiego. Rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Grygiel i Anna 
Raczkowska. Życie śp. Teresy było naznaczone cierpieniem od 
wczesnych lat dzieciństwa. Gdy miała 7 lat, w dniu Nowego 
Roku Jej dwaj Bracia 14-letni Tadeusz i 11-letni Henryk (obaj 
byli ministrantami) zginęli tragicznie. W 1966 roku śp. Teresa 
straciła w tragicznych okolicznościach swojego tatę Ambroże-
go. Szkołę podstawową ukończyła w Stroniu Śląskim w roku 
1967 i rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ląd-
ku Zdroju, a następnie kontynuowała naukę w Medycznym 
Studium Zawodowym w Bolesławcu, które ukończyła dyplo-
mem pielęgniarskim w lutym 1975 r. Po ukończeniu studium 
rozpoczęła pracę w zawodzie w Wojewódzkim Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, gdzie 
pracowała aż do przejścia na emeryturę w 2004 roku. Sakrament 
małżeństwa zawarła 6 czerwca 1980 roku z Krzysztofem Ra-
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czyckim. W małżeństwie przyszło na świat troje dzieci: Kamil 
(1981), Anna (1982) i Andrzej (1985). Wychowanie dzieci nie 
było łatwe. Wkrótce pojawiły się kolejne trudne doświadczenia. 
W roku 1987 zmarł jej najstarszy brat Mieczysław, a rok później 
odeszła do wieczności jej mama Maria, którą Teresa opiekowała 
się w domu rodzinnym w Stroniu Śląskim. W roku następnym – 
1989, w wieku 33 lat, zmarł na chorobę nowotworową jej mąż 
Krzysztof. Przeżyli razem w małżeństwie zaledwie 9 lat. Mama 
Teresa została więc sama z trójką małych dzieci. Na niej samej 
spoczął trud wychowania i wykształcenia dzieci.

Przez całe życie śp. Teresa, jako wzorowa żona i matka 
związana była z Bogiem i Kościołem. Uczyła dzieci modli-
twy i przekazywała wiarę. Szczególne nabożeństwo miała do 
Matki Bożej. Modliła się wiele na różańcu. Pielgrzymowała 
wiele razy do sanktuariów maryjnych. Owocem jej matczynej 
modlitwy są dwaj synowie-kapłani: Kamil i Andrzej oraz córka 
Anna – katechetka. Syn Kamil przebywał w latach 2000-2006 
w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchowny we 
Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja z moich rąk 
w katedrze świdnickiej, zaś syn Andrzej, po ukończeniu studiów 
filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Świdnicy w latach 2005-2011, został wyświęcony na 
prezbitera 21 maja 2011 r. w gronie osiemnastu kolegów.

Mama Teresa była zaangażowana w życie tutejszej parafii. 
Należała do różnych grup parafialnych: do Żywego Różańca, 
Akcji Katolickiej, Rady Parafialnej, sekcji charytatywnej.

Po przejściu na emeryturę mieszkała w domu rodzinnym 
w Stroniu Śląskim, o który dbała i który pielęgnowała. Gdy 
w roku 2017 zachorowała, musiała opuścić rodziny dom i za-
mieszkać, dzięki życzliwości i uprzejmości ks. Jarosława Lip-
niaka w Witoszowie Dolnym, z najstarszym synem Kamilem. 
W ostatnich dniach bardzo mocno cierpiała, ale zawsze można 
było ją zobaczyć jak się modli na różańcu. Wielokrotnie przyj-
mowała sakrament namaszczenia chorych, ostatni raz tuż przed 
śmiercią. Odeszła do Pana w dzień Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, w środę 27 marca br., o godz. 7.25.
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3. Słowo do dzieci Zmarłej: dwóch księży i katechetki

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim: księże Kamilu 
i księże Andrzeju, a także córko Anno, jesteśmy z Wami w tej 
trudnej dla Was chwili pożegnania Waszej Mamy. Mama Was 
nie tylko urodziła, ale wychowała i wykształciła na szlachet-
nych ludzi. Tyle dobroci i miłości doświadczyliście od Niej. 
Ludzie mówią, że gdy umiera ktoś z rodziców, tracimy cząstkę 
rodzinnego domu. Mówimy, że rodzice nigdy nie żyją za długo. 
Zawsze umierają za wcześnie. Tato umarł za wcześnie. Nie za 
długo cieszyliście się jego ziemską obecnością. Dzisiaj żegnanie 
swoją Mamę, też odchodzącą jeszcze za wcześnie, ale taki czas 
odejścia wybrał dla niej Bóg. Dzisiaj myślicie o Waszej Mamie 
z wielką wdzięcznością i miłością. Wspominacie chwile z Nią 
spędzone, szczególnie te wyjątkowe i nigdy niezapomniane. 
Z pewnością Mama z wielką radością przeżywała w maju 2006 
i 2011 roku Wasze święcenia, Wasze prymicje. Udzieliła Wam 
na drogę kapłańskiego życia matczynego błogosławieństwa. 
Dziś żegnamy tę szlachetną Mamę. Żegnamy Ją w postawie 
serdecznej modlitwy. Dziękujemy Panu Bogu za tyle dobra, 
które przekazał przez Nią Wam, drogie dzieci i także innym 
spotkanym ludziom. Modlimy się o przyjęcie Jej do grona 
świętych w niebieskim domu.

4. Słowo pożegnania

Droga Mamo Tereso, dobiegła kresu Twoja ziemska droga 
i zamknęła się karta Twojego życia na ziemi. Doświadczyłaś 
na ziemi wiele dobra, ale spotkałaś się też z ogromnym cier-
pieniem. Bóg Cię jednak przeprowadził szczęśliwie przez 
słoneczne pola i łąki, a także przez ciemne doliny. Wszystko 
przetrzymałaś, dzięki Temu, który Cię umacniał. Krzyż powró-
cił na końcowym odcinku Twego życia. Doniosłaś go godnie 
do kresu. W wierze i miłości przekazujemy Cię w ręce dobrego 
Boga. Spoczywaj w pokoju i radości wiecznej dobra Mamo!
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Chrystus uzdrawia na duszy i na ciele
Świdnica, 2 kwietnia 2019 r.

Msza św. w kaplicy maryjnej, we wtorek po IV Niedzieli Wielkiego Postu 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy księże Piotrze, diakonie Adrianie, kleryku Marcinie, 
umiłowani czciciele Matki Bożej Świdnickiej. W dzisiejszych 
czytaniach jest mowa o uzdrawiającej wodzie, którą Bóg posłu-
guje się, aby swoją mocą podtrzymywać w nas życie duchowe. 
Zaaplikujmy to, co słyszeliśmy, do naszego dzisiejszego życia.

1. Woda służąca do podtrzymywania życia 
i do oczyszczania

W dzisiejszym fragmencie, wyjętym z Księgi Ezechiela 
słyszeliśmy o wodzie, która wypływała spod prawej strony 
świątyni. Dokądkolwiek dochodziła ta woda, podtrzymywała 
tam przy życiu istoty żyjące, szczególnie rośliny i zwierzęta. 
Było to przypomnienie, że woda służy życiu, że jest koniecz-
nym warunkiem biologicznego życia. Bez wody giną rośliny, 
giną zwierzęta, ptaki, gady i owady. Nie dziwimy się, że ludzie 
budowali domy mieszkalne wzdłuż rzek i potoków, by zapewnić 
sobie dostęp do wody. Zwróćmy uwagę, że przez nasze miasto 
przepływa rzeka Bystrzyca. Wzdłuż tej rzeki, niemal od źródeł 
aż do ujścia, do Odry, są położone wioski i miasteczka.

Nieprzypadkowo Pan Bóg wybrał wodę do świętych czynno-
ści sakramentalnych, aby była znakiem, symbolem wody żywej, 
czyli Bożej łaski i także symbolem duchowego oczyszczenia. 
Wyraźnie to widzimy przy udzielaniu sakramentu chrztu, przy 
którym jest używana woda. Ewangelia dzisiejsza mówi jak to 
chorzy: niewidomi, chromi, sparaliżowani leżeli nad sadzawką 
Owczą, zwaną po hebrajsku Betesdą, i oczekiwali na poruszenie 
się wody. Kto pierwszy wchodził do wody, dostępował uzdro-
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wienia. Pan Jezus napotkał tam człowieka, który od trzydziestu 
ośmiu lat cierpiał na swoją chorobę i zawsze inni go wyprzedzali 
z wejściem do wody. Jego właśnie Pan Jezus uzdrowił.

2. Chrystus dawcą żywej wody, podtrzymującej 
w nas życie nadprzyrodzone

Chory nie potrzebował wchodzić do wody. Jezus uzdrawia-
jący stał się dla niego wodą uzdrawiającą. Jak się okazało, ów 
chory dostąpił podwójnego uzdrowienia: został oczyszczony 
z grzechów i także doznał uzdrowienia na ciele. Na słowa Jezu-
sa: „Wstań, weź swoje łoże i chodź” (J 5,9), chory natychmiast 
wyzdrowiał, wziął swoje łoże i chodził. Ewangelista wspomina, 
że Chrystus spotkał go potem w świątyni i skierował do niego 
ważne słowa, które są także znaczące dla nas.

3. Bóg zawsze wzywa do nawrócenia i do zaprzestania 
grzeszenia

Jezus w świątyni powiedział do niego: „Oto wyzdrowiałeś. 
Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzy-
ło” (J 5,14). Chrystus w tych słowach wskazał uzdrowionemu 
i także nam na to, że grzech jest wielkim nieszczęściem, którego 
skutki niekiedy rozciągają się również na życie biologiczne, 
które zostaje zakłócone. Nie wykluczone jest, że cierpienie, 
choroba, może być dopuszczona przez Boga, aby była jakimś 
upomnieniem, by nie trwać w grzechu, żeby zaniechać dalszego 
grzeszenia.

Z pewnością dzisiejsza scena ewangeliczna wskazuje nam 
także na utratę wrażliwości na potrzeby drugich ludzi w po-
trzebie, zwłaszcza w chorobie. Leżący nad sadzawką myśleli 
tylko o sobie. Nie interesowała ich choroba i cierpienie innych. 
Dla nas to wskazówka, abyśmy w każdym położeniu nie tylko 
myśleli o własnych potrzebach, ale także o potrzebach naszych 
bliźnich.
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Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, prośmy Pana Boga za przyczyną 
Matki Bożej Świdnickiej, a także za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II, patrona naszego miasta, w dniu jego czternastej 
rocznicy odejścia od nas do wieczności, abyśmy przyjmowali 
Wodę Żywą czyli Chrystusa, w naszych świątyniach, w Jego 
słowie i Najświętszym Chlebie, abyśmy wzmocnieni tą Żywą 
Wodą, odwracali się od naszych grzechów i trwali przy Bogu.

Będę przy Panu w krainie żyjących
Bielawa, 2 kwietnia 2019 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. Mariannę Wróblewską, Mamę ks. Pawła 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Wstęp

Czcigodny księże prałacie Stanisławie, proboszczu tutejszej 
wspólnoty parafialnej, wikariuszu biskupi ds. sakramentów św. 
i zarazem kanclerzu Świdnickiej Kurii Biskupiej,

Drogi, pogrążony w żałobie księże Pawle wraz z bratem 
Mariuszem i jego rodziną,

Wszyscy obecni tu, bracia prezbiterzy: proboszczowie i wi-
kariusze wraz z kolegami z roku studiów ks. Pawła, wyświęco-
nych na kapłanów w katedrze świdnickiej 26 maja 2007 roku; 
bracia diakoni i klerycy,

Droga rodzino zmarłej Mamy śp. Marianny Wróblewskiej,
Drodzy parafianie par. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Świdnicy, gdzie proboszczem jest ks. Paweł, syn zmarłej Ma-
rianny; drodzy przyjaciele i znajomi zmarłej Mamy i ks. Pawła, 
przybyli z bliska i z daleka,

Drodzy uczestnicy tej pogrzebowej Eucharystii, bracia 
i siostry w Chrystusie!
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1. Człowiek, do którego zwracamy się „Mamo”

Sprawujemy Mszę św. pogrzebową za zmarłą mamę naszego 
współbrata w kapłaństwie, księdza Pawła. Wszyscy dobrze wie-
my, że mama jest osobą wyjątkową, jest pierwszą osobą naszego 
życia, osobą, która nas urodziła, wykarmiła i wychowywała. 
Nic dziwnego, że naszym pierwszym słowem, które po uro-
dzeniu wypowiadamy jest „mama”. Brzmi niemal jednakowo 
we wszystkich językach świata. Za wielkie nieporozumienie, 
nonsens, a nawet jakieś szaleństwo cywilizacyjne, uważamy 
propozycję niektórych środowisk, żeby zamienić słowo „mama” 
i słowo „tata” na słowa „rodzic nr 1” i „rodzic nr 2”. Co byśmy 
wtedy zrobili z tyloma wspaniałymi pieśniami i piosenkami, 
które wychwalają kochające serce mamy. Co pomyśleliby 
w wieczności Anna German czy Mieczysław Fogg, gdyby 
z naszego narodowego skarbca zniknęły słowa: „Gdziekolwiek 
zagnają mnie życia burze, wrócę na pewno, by przynieść Ci 
roże, by powróciło dziecięcych lat szczęście w twoim spojrze-
niu i rąk dotknięciu... Dziękuję mamo za wszystkie chwile, ale 
najbardziej dziękuję za to, że jesteś mamą, że jesteś mamą”; 
„Jedynie serce matki uczuciem zawsze tknie, jedynie serce 
matki o wszystkim dobrze wie, dać trochę ciepła umie i każdy 
ból zrozumie, a gdy przestanie dla nas bić, tak trudno, trudno 
żyć”. Można mieć w życiu różnych przyjaciół, których sobie 
wybieramy, wiernych, oddanych, ale najbliższym i najwierniej-
szym przyjacielem naszego życia pozostaje zawsze dobra mama, 
niewiasta wybrana nam przez Boga na naszą matkę. Matka, to 
osoba, która słowu „kocham” nadaje tu, na ziemi najpełniejszą, 
najbogatszą treść. Dlatego do mamy wraca się chętnie z każ-
dego oddalenia, dlatego odejście mamy do wieczności jest dla 
normalnego człowieka głębokim, bolesnym doświadczeniem. 
Przestajemy wtedy czuć się już dziećmi. Tracimy ostatecznie 
nasz rodzinny dom. Zmarły w lipcu 2017 roku kard. Joachim 
Meisner, były arcybiskup Kolonii, przyjaciel Wrocławia, gdzie 
się urodził, przyznał się, że po śmierci swojej mamy – już jako 
dorosły mężczyzna – przez rok czasu, niemal codziennie ją 
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 opłakiwał, nie wstydząc się swoich dziecięcych, synowskich 
uczuć.

Drodzy bracia i siostry, oto dzisiaj jest dzień pożegnania na 
tej ziemi Mamy naszego współbrata w kapłaństwie, ks. Pawła. 
Nakreślmy krótko biogram jej życia.

2. Mama, która miała imię Marianna

Śp. Marianna Wróblewska urodziła się 19 grudnia 1952 roku 
na Podlesiu w rodzinie Władysława i Michaliny Maciejew-
skich, jako jedna z dziewięciorga ich dzieci. Z pewnością była 
dumna, że miała tak liczne rodzeństwo. Trzeba zauważyć, że 
nasze pokolenie wojenne, mając świadomość, że nasi sąsiedzi 
wymordowali nam tyluż rodaków podczas II wojny świato-
wej, chętnie rodzili dzieci, by się odrodziła także w wymiarze 
biologicznym nasza ojczyna. Chwała temu pokoleniu, które 
przecierpiało wojnę i obdarzyło nas licznym potomstwem. 
Żegnana dziś przez nas mama została ochrzczona w parafii 
Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii i otrzymała imię Marianna. 
Otrzymała wspaniałą patronkę na drogę życia, Maryję, Matkę 
Chrystusa i Matkę Kościoła. W wieku 15 lat przeprowadziła 
się do swojej siostry do Bielawy, u której podjęła pracę, a na-
stępnie zatrudniła się w zakładach przemysłu bawełnianego 
„Bielbaw”. Tutaj też poznała Janusza Wróblewskiego, z którym 
zawarła sakramentalny związek małżeński 7 września 1974 r. 
w Bogorii. 26 stycznia 1978 roku urodził im się syn Paweł, a po 
trzech latach, w roku w 1981 – syn Mariusz. Rodzice dołożyli 
starań, by jak najlepiej wychować swoich synów; w tradycji 
religijnej, katolickiej i patriotycznej. Łaskawy Bóg błogosławił 
rodzicom, a to błogosławieństwo wyraziło się m.in. w tym, 
że na starszym synu spoczęła łaska powołania kapłańskiego. 
Bardzo radosnym dla rodziców był dzień święceń kapłańskich 
i dzień prymicji ich syna Pawła. Udzielili synowi na drogę ka-
płańskiego życia błogosławieństwa rodzicielskiego i otrzymali 
od niego błogosławieństwo prymicyjne. Ale po słonecznych 
chwilach uniesienia i chwały znowu pojawiły się ciemne doliny, 
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gdyż takie jest już to nasze, ziemskie życie; jest przeplatanką 
zdrowia i choroby, radości i smutku. Nadszedł czas choroby 
i śmierci męża i ojca. Dziewięć lat temu żona Marianna poże-
gnała do wieczności swego męża Janusza, a synowie rozstali 
się ze swoim ojcem. Mama, wdowa, znalazła życiowe oparcie 
w swoich synach. W ubiegłym roku dowiedziała się o swojej 
chorobie nowotworowej, którą z godnością znosiła. Opatrzona 
sakramentami świętymi, odeszła do Pana w minioną sobotę, 
30 marca br. w Hospicjum św. Ojca Pio w Świdnicy.

3. Słowo Boże zwiastuje nam nowe życie w wieczności

Drodzy bracia i siostry, w trudnych chwilach naszego życia 
zawsze przychodzi nam z pomocą sam Bóg. Przychodzi nam 
ze słowem otuchy i pociechy także w chwili, gdy żegnamy na-
szych najbliższych do wieczności. Oto przed chwilą słyszeliśmy 
o najważniejszej śmierci na naszej ziemi w dziejach świata. 
Tą najważniejszą, bo zbawczą śmiercią, była śmierć Jezusa 
Chrystusa na drzewie krzyża, śmierć na odpuszczenie naszych 
grzechów, śmierć na zbawienie świata. Jednakże tekst dzisiej-
szej Ewangelii nie zatrzymał nas pod krzyżem, poprowadził nas 
dalej, poprowadził nas do grobu, najpierw – kryjącego martwe 
ciało Jezusa, a potem – do grobu pustego. Jezus, zgodnie ze 
swoją zapowiedzią, umarł na krzyżu, został pochowany i zmar-
twychwstał. Wysłannicy niebios, dwaj mężczyźni w lśniących 
szatach, oznajmili zakłopotanym niewiastom, które w poranek 
wielkanocny zastały pusty grób, że Jezus żyje, że naprawdę 
zmartwychwstał tak, jak za ziemskiego życia zapowiedział. 
Niewiasty usłyszały słowa: „Dlaczego szukacie żyjących wśród 
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5b-6a). 
Jezus zmartwychwstał i obiecał zmartwychwstanie wszystkim, 
którzy w Niego uwierzą. Wyraźnie o tym powiedział do Marty, 
gdy przybył wskrzesić jej brata Łazarza: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” 
(J 11,25-26). Zmarła mama Marianna wierzyła w Jezusa. Na 
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Nim budowała całe swoje życie, osobiste, rodzinne, zawodo-
we. Stąd też traktujemy ją nie jako nieobecną wśród nas, ale 
jakby ukrytą, ale obecną, przygarniętą przez Boga i oczekującą 
zmartwychwstania.

Jezus przyszedł po swoją wierną uczennicę i zabrał ją z łoża 
cierpienia do siebie, aby na zawsze była z Nim i przez wieki 
doświadczała Jego miłości, tak jak tu, na ziemi doświadczała 
od Niego miłości przez wiarę.

Zakończenie

Droga Mamo Marianno, w tej Eucharystii dziękujemy Panu 
Bogu za Ciebie, dziękujemy za dobro, które Bóg przekazał przez 
Ciebie Twojemu mężowi, Twoim synom i innym ludziom, któ-
rych spotkałaś na drodze swego ziemskiego życia. Dziękujemy 
także Tobie, dziękujemy przede wszystkim za dobre wychowa-
nie i wykształcenie twoich synów. Dziękujemy za wychowanie 
i oddanie syna Pawła Kościołowi. Dziękujemy za Twoją wiarę, 
wyrażającą się w modlitwie i uczciwym, wypełnionym miło-
ścią, życiu. Wiemy, że siłę do wypełniania codziennych zadań 
czerpałaś od Chrystusa, z Eucharystii i codziennej modlitwy. 
Wiemy, że miłość do dzieci i do innych ludzi doniosłaś do kresu 
ziemskiego życia i ta miłość wstępuje wraz z Tobą do wieczno-
ści. Wierzymy, że ona się nie kończy. Wierzymy, że będziesz 
nadal pamiętać o tych, z którymi żyłaś, pracowałaś i cierpiałaś. 
Niech Chrystus Pan przybierze Cię w tej Eucharystii w szaty 
zbawienia i zaprowadzi Cię na niebieskie komnaty. Spoczywaj 
w pokoju wiecznym, dobra, kochana Mamo! Do zobaczenia 
w wieczności.



332

Wezwani do dawania świadectwa 
o Bogu, który stał się człowiekiem

Świdnica, 4 kwietnia 2019 r.
Msza św. w I czwartek miesiąca 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia prezbiterzy, bracia diakoni i klerycy; czcigod-
ne siostry zakonne, bracia postulanci i nasi niezawodni wierni, 
bracia i siostry w Chrystusie, gdy słuchamy podczas dzisiejszej 
liturgii opowiadania o tym, co działo się u podnóża góry Synaj 
a potem, za czasów Jezusa, w Jerozolimie – odsłania się nam 
prawda o człowieku, który z jednej strony jest nastawiony 
na poznanie i przyjęcie prawdy oraz dobra, a z drugiej – jest 
podatny na fałszowanie prawdy, zamieniania jej w ideologię 
i w konsekwencji – do pogardzania dobrem.

W homilii dzisiejszej umieśćmy trzy punkty: punkt 1: Świa-
dectwo o Bogu składane przez Mojżesza i Chrystusa; punkt 2: 
Świadectwo o Jezusie składane przez Ojca oraz punkt trzeci: 
Świadectwo nas, powołanych, jakie winniśmy składać o Chry-
stusie i o Kościele.

1. Świadectwo o Bogu składane przez Mojżesza 
i przez Jezusa

W okresie Wielkiego Postu, w liturgii słowa wracamy często 
do czasów Pierwszego Przymierza, czyli do czasów Starego 
Testamentu. Głównym wydarzeniem w historii Izraela w tzw. 
Pierwszym Przymierzu było wyjście narodu z niewoli egipskiej. 
Do tego dzieła Bóg powołał Mojżesza, który stał się jakby 
pośrednikiem między Bogiem a narodem wybranym i zarazem 
stał się tym, kto wstawiał się za narodem przed Bogiem, prosząc 
dla niego o łaskawość, gdy ten błądził, gdy stawał się niewierny 
Bożym przykazaniom.
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W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy przypomnianą 
wędrówkę  narodu wybranego  do Ziemi Obiecanej. Naród 
wybrany wędrujący pod wodzą Mojżesza ku Ziemi Obiecanej, 
jakby zmęczył się Bogiem, zwątpił w Jego miłość  i złożone 
obietnice. Pod wpływem jakichś wichrzycieli, zwrócił się ku 
fałszywym bożkom. Izraelici „utworzyli sobie posąg cielca od-
lanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: 
„Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej” 
(Wj 32,8). Bóg widząc to, powiedział do Mojżesza: „Widzę, że 
lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił 
się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić 
wielkim ludem” (Wj 32,9-10). Mojżesz prosił Boga o cierpli-
wość, o miłosierdzie i o oddalenie kary. Bóg przychylił się do 
tej prośby i darował ludowi karę. W Ewangelii widzimy nowego 
pośrednika między Bogiem z narodem wybranym i całą ludzko-
ścią. Jest nim Wcielony Syn Boży – Jezus Chrystus. Po wielu 
wiekach Jezus z Nazaretu przekonuje Żydów, że przyszedł na 
ziemię od Ojca, że w Jego imieniu naucza i działa. O Ojcu skła-
da nieustanne świadectwo w słowie i w spełnianych czynach.

2. Świadectwo o Jezusie składane przez Ojca

W Ewangelii dzisiejszej aż dziewięć razy pojawia się słowo 
„świadectwo”. Najpierw Jezus wspomina o świadectwie jakie 
złożył o Nim Jego poprzednik – Jan Chrzciciel. Wiemy, że Jan 
przedstawił Jezusa swoim rodakom: „Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata” (por. J 1,29). Jednak dodaje: „Ja mam 
świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał 
Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że 
Ojciec Mnie posłał” (J 5,36). Chrystus zatem mówi, że Ojciec, 
który Go posłał, daje o Nim świadectwo, przede wszystkim 
w dziełach, które Ojciec zlecił Mu do wykonania. Następne 
świadectwo o Jezusie, na które On sam wskazuje, znajduje się 
w Piśmie Świętym. Jezus mówi do Żydów: „Badacie Pisma, 
ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one 
właśnie dają o Mnie świadectwo” (J 5,39). Chrystus ubolewa, 
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że Żydzi  to  świadectwo  lekceważą,  że  po  prostu w nie  nie 
wierzą i podaje przyczynę tej niewiary: „A przecież nie chce-
cie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od 
ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga... 
Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie 
chwałę,  a  nie  szukacie  chwały,  która  pochodzi  od  samego 
Boga?”  (J  5,40-41.44).  Jak Ewangelia  podaje,  słowa  Jezusa 
nie  zrobiły  na  słuchaczach większego wrażenia.  Słuchacze 
i  obserwatorzy mieli  podejrzenie. Trwali  przy  swoim. Byli 
oporni. Nie stać ich było na skorygowanie swojego myślenia 
i swoich postaw. Narastał konflikt, który w końcu doprowadził 
do pojmania Jezusa, do sądu, do wydania i wykonania wyroku 
śmierci na drzewie krzyża.

Moi drodzy, coś podobnego dzieje się dzisiaj. Jezus staje 
przed sądem współczesnych ideologów, konstruktorów nowego 
świata, którzy chcą go urządzać po swojemu, gardząc wskaza-
niami Pana Boga. W miejsce prawdziwego Boga, pojawiają się 
bożki, które mają różne imiona: pieniądz, zysk, postęp, władza, 
potęga militarna, demokracja, tolerancja, wolność itd.

Wycisza się i często lekceważy głos Kościoła, minimalizuje 
się jego znaczenie w świecie. Bywa czasem wykorzystywany do 
celów pragmatycznych, niekiedy do osiągnięcia prywatnych czy 
partyjnych interesów i celów. Zastanówmy się, co możemy zro-
bić jako ludzie powołani, by być dzisiaj świadkami Chrystusa.

3. Oczekiwania Kościoła i narodu od ludzi 
powołanych

a) W kulturze późnego Średniowiecza, mieliśmy na naszym 
kontynencie  trzy  niekwestionowane  autorytety:  papiestwo, 
cesarstwo i uniwersytet paryski. Dzisiaj papiestwo w zasadzie 
zachowało autorytet, chociaż niektórzy ten autorytet kwestio-
nują,  jak to dzisiaj dzieje się z naszym Papieżem św. Janem 
Pawłem II. Cesarstwo zostało po części zastąpione przez nie-
których wybitnych,  prawych polityków. Natomiast  za  słaby 
głos w życiu publicznym ma świat nauki, za słaby głos na rzecz 
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prawdy i dobra. Może to wynika z ciągłego zniewalania nauki. 
Był czas, kiedy nauka była uprawiana w cieniu religii. Przy-
najmniej komuniści mówili o zniewoleniu nauki przez religię 
w historii. Drugie, o wiele gorsze zniewolenie nauki płynęło ze 
strony ideologii. Miało to miejsce w szczególności w ustrojach 
totalitarnych. Doświadczaliśmy tego zniewalania w czasach 
powojennych. Karierę naukową, awanse naukowe zdobywali 
posłuszni głoszonej, obowiązującej ideologii. Chwała naszym 
uczelniom katolickim, które w latach naporu komunizmu nie 
dały się zniewolić głosicielom kłamstwa i ideologii. W ostatnim 
czasie jesteśmy świadkami zniewalania nauki przez ekonomię. 
Ci, którzy finansują naukę: badania naukowe i dydaktykę, 
narzucają tematy badawcze, promują potrzebne dla przemysłu 
kierunki, decydują o grantach, o publikacjach. Uzurpują sobie 
także prawo do wykorzystywania owoców badań naukowych 
do swoich celów. To wszystko sprawia, że świat nauki dość 
często milczy, gdy na stole leżą pieniądze. Pieniądze niekiedy 
wydają się ważniejsze niż wierność prawdzie, niż zachowanie 
uczciwości,

b) W ostatnich dziesiątkach lat Kościół musiał bronić wiary, 
swojego prawa do nauczania, do wypowiadania się w spra-
wach życia publicznego. Ostatnio jest wielka potrzeba, by 
bronić także rozumu, zdrowego rozsądku, po prostu prawdy 
o człowieku, prawdy o życiu ludzkim, prawdy o wartościach 
obiektywnych, stabilnych, powszechnych, zawsze prawdziwych 
i obowiązujących. Jest dziś tyleż lansowanych, nagłaśnianych 
niedorzeczności, które kłócą się ze zdrowym rozsądkiem. Widać 
to nawet w dyskusjach parlamentarnych a nawet przenika to do 
uchwalanych ustaw. Świat nauki winien mówić mocniejszym 
głosem w obronie wartości związanych z prawidłowym funk-
cjonowaniem rozumu i woli.

c) Jesteśmy powołani do demaskowania mitów. Tych mitów 
za pomocą mediów się dzisiaj namnożyło we wszystkich sek-
torach życia. Są mity niemal we wszystkich sektorach kultury, 
a więc w nauce, etyce, sztuce i religii. Są mity w dziedzinie 
wychowania, w polityce, ekonomii itd. Demaskowanie mitów 
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jest zadaniem przede wszystkim uczelni, zwłaszcza katolickich. 
Wiemy, że uczelnie zranione tzw. poprawnością polityczną, 
czy kulturową, nie zawsze to czynią. Jest to jednak zadanie 
wszystkich chrześcijan, zwłaszcza nas, powołanych.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, prośmy Chrystusa, Najwyższego 
Kapłana, abyśmy przez nasze słowa, a przede wszystkim przez 
nasze ewangeliczne czyny, świadczyli jak ważny jest dla świata 
Bóg i Jego święte Prawo.

Umocnieni na świadectwo Chrystusowi
Kłodzko, 5 kwietnia 2019 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

1. Różne postawy wobec misji Chrystusa

Przyjmujemy w tym roku sakrament bierzmowania w okre-
sie wielkopostnym. Czas Wielkiego Postu trwa siedem tygodni, 
czterdzieści dni, od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku 
włącznie. Wieczorem w Wielki Czwartek zaczynamy już obcho-
dzić Święta Paschalne, Święta Wielkanocne. Te dni nazywają 
się Triduum Paschalne. Końcówka Wielkiego Postu, to są trzy 
najważniejsze dni w roku liturgicznym, kiedy pochylamy się 
nad dziełem zbawczym Pana Jezusa, nad Jego męką, śmiercią 
i zmartwychwstaniem.

Przypomnę wszystkim, co wiemy już z katechizmu i z na-
uczania w czasie kazań i homilii, że Pan Jezus podjął działalność 
publiczną w trzydziestym roku życia. Ta działalność publiczna 
trwała trzy lata i zakończyła się śmiercią krzyżową w trzydzie-
stym trzecim roku Jego życia, ale wiemy, że to nie był koniec 
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misji. Pan Jezus, zgodnie z tym, co zapowiedział i co było 
wcześniej zapowiedziane przez proroków, zmartwychwstał, 
zwyciężył śmierć, dał się widzieć po zmartwychwstaniu, rozma-
wiał z uczniami, spożywał posiłki, ale był w ciele uwielbionym 
i takie ciało my będziemy mieć, jak zmartwychwstaniemy na 
końcu świata. Mówimy: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie 
i żywot wieczny. Amen” – tak mówimy w pacierzu.

Chcemy zauważyć, że Pan Jezus na początku swojej dzia-
łalności publicznej odnosił wielkie sukcesy. Tak by można 
było powiedzieć językiem trochę dziennikarskim, językiem 
świeckim, że miał wielkie osiągnięcia, bo gromadził tłumy 
ludzi, które Go słuchały i tę swoją naukę potwierdzał cudami, 
żeby wykazać jej prawdziwość, żeby ludzie ją przyjęli, bo ona 
nie była łatwa. Pan Jezus stawiał wymagania dosyć trudne, np. 
miłować nieprzyjaciół. Jakie mamy kłopoty, żeby przebaczyć 
komuś, kto nas zranił, kto nas zniesławił. Nie jest to łatwe, 
a Pan Jezus mówi: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44a). 
Kiedy indziej mówił: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37a). A więc Pan Jezus 
stawia trudne wymagania, ale wiemy, że ludzie mimo to lgnęli 
do Niego, zwłaszcza, jak widzieli cuda, szczególnie liczne 
uzdrowienia, o których słyszymy w liturgii świętej w ciągu roku.

W okresie Wielkiego Postu zapoznajemy się z tym etapem 
działalności publicznej Pana Jezusa, kiedy wytworzyła się 
wrogość wobec Jezusa. Ludzie się podzielili. Dobrze jest to 
pokazane w Niedzielę Palmową, kiedy rozważamy wjazd 
Jezusa na Święta Paschalne do Jerozolimy, który był pełen 
radości. Dzieci rzucały gałązki oliwne i śpiewały: „Hosanna 
Synowi Dawidowemu” (Mt 21,9b). Jezusowi, który przybył na 
Święta Paschalne, śpiewano wielkie „Hosanna”. Przypomnę, 
że te święta Żydzi obchodzili co roku na pamiątkę cudownego 
wyjścia z niewoli egipskiej. Pan Bóg wyprowadził naród uci-
skany z Egiptu, wybrał do tego Mojżesza i Mojżesz był takim 
jakby poprzednikiem Pana Jezusa. On wyprowadził naród 
z niewoli i ta wędrówka narodu do Ziemi Obiecanej trwała 
czterdzieści lat. W czasie tej wędrówki Pan Bóg dał Dekalog – 
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Dziesięć Przykazań. A Pan Jezus, to nowy Przewodnik, który 
nas wszystkich wyprowadził z niewoli grzechu i zapewnił nam 
życie wieczne.

Moi drodzy, w końcowych dniach Wielkiego Postu, gdy 
słuchamy czytań mszalnych, to teksty biblijne – także dzisiej-
sza Ewangelia – mówią nam o narastającym konflikcie między 
Panem Jezusem a Jego słuchaczami. Coraz więcej pojawiło się 
ludzi podejrzliwych, zwłaszcza w gronie faryzeuszów, w gronie 
uczonych w Piśmie, którzy zwątpili w Jezusa i nie uwierzyli, 
że to jest ten zapowiadany przez proroków Mesjasz, na którego 
naród czekał. Pojawiły się wątpliwości, a w końcu wielka wro-
gość i wiemy, że ta wrogość doprowadziła do pojmania. Pojawił 
się Judasz, jeden z dwunastu apostołów, który za trzydzieści 
srebrników zdradził Jezusa. Potem był sąd, potwierdzenie wy-
roku przez Piłata, droga krzyżowa i śmierć na krzyżu. Każdy 
piątek w tygodniu przypomina nam tę najważniejszą śmierć, 
jaka była na ziemi, śmierć naszego Zbawiciela na drzewie 
krzyża, śmierć sprawiedliwego, niewinnego, spowodowana 
przez niesprawiedliwych, przez złoczyńców. Wiemy, że to była 
śmierć za nas, dlatego w pieśni śpiewamy: „To nie gwoździe Cię 
przybiły, lecz mój grzech”. Wszyscy, jak grzeszymy, to mamy 
udział w krzyżowaniu Pana Jezusa – tak to Kościół naucza.

2. Współczesne postawy wobec Chrystusa

Moi drodzy, więc mamy takie dwie grupy ludzi wobec 
Jezusa. Jedni, którzy się Nim zachwycali i druga grupa, która 
była bardzo Mu wroga. Tak było w historii i tak jest do dzi-
siaj. Dzisiaj widzimy tych ludzi, którzy Panem Jezusem się 
zachwycają. To są grupy modlitewne, apostolskie, które się 
gromadzą, czytają Pismo Święte, modlą się. To są ludzie, którzy 
odbywają pielgrzymki na Jasną Górę, do Ziemi Świętej, żeby 
tam zobaczyć te realia, w których dokonało się zbawienie, gdzie 
żył Pan Jezus, gdzie żyła Maryja. Mamy ludzi, którzy każdego 
dnia słuchają Radia Maryja, oglądają Telewizję Trwam, czytają 
prasę – „Gościa Niedzielnego”, „Niedzielę” czy jeszcze inne 
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pisma katolickie i książki religijne. To są dzisiaj przyjaciele 
Pana Jezusa, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez modlitwy, 
niedzieli bez Eucharystii, miesiąca bez spowiedzi świętej. 
Mamy takich ludzi bardzo pobożnych.

Niedawno mieliśmy pogrzeb pana senatora Wiesława Kilia-
na. Bardzo dobry człowiek. Mieszkał w Ożarach w dekanacie 
Kamieniec Ząbkowicki. Byłem na pogrzebie. Przyjechał Sta-
nisław Karczewski – marszałek Senatu, przyjechało dużo osób 
z partii, do której należał – z Platformy Obywatelskiej. I on, jak 
mnie spotykał, to mówił: „Księże biskupie, głosowałem tak, jak 
trzeba”. Mówiłem: „Panie Wiesławie, pan jest katolik i trzeba 
tak głosować, jak mówi sumienie, jak mówi Pan Bóg, a więc 
w obronie życia, nie za aborcją, nie za jakimiś praktykami, które 
rujnują naszą młodzież i nasze dzieci”. Dzisiaj widać takie usiło-
wania, jak genderyzm, jak seksualizacja małych dzieci. Tu wal-
czą z pedofilią, a tu pedofilię wprowadzają i każą się dzieciom 
masturbować w klasie czwartej czy piątej. Taki jest program 
i nic tu nie wymyślamy. To są ludzie, którzy wojują z Panem 
Bogiem. Dla nich Chrystus jest kimś, kogo trzeba wypędzić ze 
świata i zadbać o to, żeby ludzie o Nim zapomnieli. Dlatego też 
likwidują krzyże. Kto oglądał „Wiadomości” to widział, że na 
Białorusi znowu jest taka mocna fala walki z krzyżem. U nas też 
takie fale były. Te plugawe sztuki, jak „Klątwa” czy inne, które 
obrażają katolików, którzy wierzą, którzy Pana Boga kochają.

3. Sakrament bierzmowania darem do budowania 
przyjaźni z Chrystusem na wzór świętych

Moi drodzy, a więc ten świat z czasów Jezusa, z tymi ludźmi, 
którzy są Jego przyjaciółmi i z wrogami, przetrwał do dzisiaj. 
Po co przyjmujecie sakrament bierzmowania? Do kogo macie 
dołączyć? Do tych ludzi, którzy są przyjaciółmi Pana Jezusa.

Diabeł, który działa przez ludzi, to jest niszczyciel, to jest 
ktoś, kto rujnuje ludzi, rani ludzi i czasem z tych ran nie można 
się potem wyleczyć. Was, młodych, diabeł szczególnie atakuje 
i was łapie, a dzisiaj ma o wiele więcej możliwości niż dawniej, 
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niż w moich latach młodzieńczych. Myśmy nie mieli Interne-
tu, portali internetowych, nie było zatem żadnej pornografii, 
bo to medium było nieobecne. Jak się chodziło do kina i były 
filmy od osiemnastu lat, to znaczyło, że tam były sceny nie dla 
dzieci. Dzisiaj diabeł jest mocniejszy w środki oddziaływania 
i dlatego tym bardziej trzeba się pilnować. Musicie się umoc-
nić duchowo, żeby przejść przez życie jako przyjaciele Pana 
Boga, wierząc w to, że Pan Bóg chce dla nas dobra. Każde 
Jego przykazanie broni jakiejś wartości i jest nam podane do 
zachowania dla naszego dobra. Pan Bóg nie chce nas okraść ze 
szczęścia, z radości, tylko daje wskazania, które prowadzą do 
tego, co jest źródłem prawdziwej radości i także początkowego 
szczęścia na ziemi. Na ziemi pełnego szczęścia nie ma. Szczę-
ście pełne, za którym tęsknią nasze serca, osiągniemy dopiero 
w wieczności, ale jeżeli Pana Boga słuchamy, to już na ziemi 
jest przedsionek nieba. Kiedy jesteśmy w przedsionku nieba? 
Gdy żyjemy według wskazań Pana Boga.

Moi drodzy, możemy tu jeszcze wspomnieć męczenników. 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zobaczcie, był wielkim przyjacie-
lem robotników, był bardzo wyczulony na prawdę, wiedział, 
że kłamstwo komunistyczne zniewala ludzi i dlatego wzięli go 
na celownik, i zamordowali.

Za dwanaście dni będzie osiemdziesiąta pierwsza rocznica 
kanonizacji św. Andrzeja Boboli. Nie wiem czy wiecie, że to 
jest jedyny święty kanonizowany w II Rzeczpospolitej. Jak 
Polska była w niewoli, to przez sto siedemdziesiąt lat nie było 
kanonizacji żadnego Polaka. 17 kwietnia 1938 roku papież 
Pius XII ogłosił Andrzeja Bobolę świętym. Kto to był? To był 
jezuita, żyjący w wieku XVI i XVII, który zginął w strasznych 
męczarniach na wschodnich kresach I Rzeczpospolitej. Jest 
taka miejscowość Strachocina, leżąca na Podkarpaciu i tam jest 
ksiądz Józef, który jest proboszczem. Jemu zjawił się św. An-
drzej Bobola i z nim rozmawiał. Pisano o tym w „Niedzieli”. 
Kiedyś tam pojechałem, by sprawować odpust, odprawić Mszę 
Świętą i powiedzieć kazanie. On o tym wszystkim mi opowie-
dział. Ponieważ przyjechałem na wieczór, położyłem się spać 
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i dopiero rano mi powiedział, że w tym pokoju, gdzie spałem, 
on rozmawiał ze św. Andrzejem Bobolą. Już nie powiem, co 
się działo w nocy i jakie były tam znaki. Wspominam św. An-
drzej Bobolę, bo przyszedł do Strachociny i pokazał się temu 
księdzu proboszczowi, żeby powiedzieć, że tam się urodził, 
bo były wśród historyków spory, gdzie się naprawdę urodził. 
Św. Andrzej Bobola, męczennik, był zamęczony w strasznych 
warunkach. To zrobili oprawcy podobni do tych, którzy krzy-
żowali Jezusa, którzy potem kamienowali diakona Szczepana.

Droga młodzieży, otrzymujecie dary Ducha Świętego, 
żebyście przeszli przez życie jako przyjaciele Pana Jezusa, 
żebyście byli obrońcami i świadkami Jezusa i żebyście nigdy 
nie przyłączyli się do tych, którzy dzieło Jezusa niszczą. Ksiądz 
Krzysztof wam pewnie tłumaczył, że sakrament bierzmowania 
nas pasuje, tzn. mianuje rycerzami Jezusa i obrońcami wiary 
chrześcijańskiej.

Jak byłem rektorem, to chodziłem każdego roku na uroczy-
stość pasowania, bo wśród rektorów wrocławskich był generał, 
który był rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu i co roku nas zapraszał na promocję 
oficerską. Przyjeżdżał zwykle jakiś generał z Warszawy i szablą 
każdego elewa, tzn. kończącego Szkołę Oficerską, mianował 
oficerem, podporucznikiem. Jak biskup święci księży i diakoni 
stają się kapłanami, jak mnie też wyświęcili biskupi na bisku-
pa, tak i w wojsku pasuje się na stopień oficera czy generała. 
I można powiedzieć, że sakrament bierzmowania, to jest takie 
pasowanie was przez biskupa na żołnierzy Jezusa Chrystusa, na 
obrońców wiary, obrońców nauki Bożej, nauki chrześcijańskiej. 
Takie zobowiązanie dzisiaj na was pada i o tym pamiętajcie. 
To jest wielka radość być w drużynie Pana Jezusa. To jest 
wyróżnienie i trzeba się z tego cieszyć. To jest już na ziemi 
budowanie nieba przez prawdę, przez dobro, przez piękno, 
przez te wartości, których diabeł nie lubi.

Dlatego będziemy się modlić – droga młodzieży – żebyście 
byli rycerzami, mocarzami dobra, prawdy, piękna, żebyście byli 
jak najlepszymi uczniami i uczennicami Pana Jezusa.
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Wczorajszy i dzisiejszy spór wokół Jezusa 
– udział świeckich nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii Świętej w dawaniu 
świadectwa o Chrystusie

Świdnica, 6 kwietnia 2019 r.
Msza św. z błogosławieństwem nowych  

nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, ceremoniarzy i lektorów 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, diakoni, klerycy, drodzy świec-
cy, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ceremoniarze, 
lektorzy, wszyscy inni bracia i siostry w Chrystusie, w drugiej 
połowie Wielkiego Postu, podczas codziennej liturgii, czyta-
my fragmenty Ewangelii św. Jana, ukazujące nam spór Pana 
Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, który ostatecznie 
zakończył się pojmaniem Jezusa, osądzeniem i wykonaniem 
na Nim wyroku śmierci na krzyżu.

1. Spory wokół Jezusa podczas jego ziemskiej, 
publicznej działalności

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa działającego 
w Jerozolimie. Jezus przybył tu z uczniami z Galilei na święto 
Paschy. Nauczał głównie w świątyni jerozolimskiej. Słuchały 
go tłumy, ale różna była reakcja słuchaczy na słowa i czyny 
Jezusa. Jedni się zachwycali tym, co Jezus mówił i czynił, inni 
się zżymali, krytykowali i atakowali. Ewangelista Jan zazna-
cza, że wśród słuchaczy byli także strażnicy, których wysłali 
kapłani i faryzeusze. Gdy strażnicy wrócili i opowiadali o tym, 
co słyszeli i widzieli, zapytano ich, dlaczego Go nie pojmali. 
Strażnicy tłumaczyli się, że jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak 
Ten człowiek przemawia. Nie mieli więc odwagi Go zatrzymać 
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i przyprowadzić do starszyzny żydowskiej. Otrzymali za to 
naganę, że dali się zwieść. Przy okazji odkryli swą postawę fa-
ryzeusze. Uważali, że Jezus bałamuci tylko prosty lud, który nie 
zna Prawa Mojżeszowego i tylko taki prosty lud da się zwodzić, 
dlatego ich zdaniem jest przeklęty, zaś wykształceni w Prawie 
faryzeusze są odporni na to, co Jezus mówi i czyni. Nikt z nich 
nie uwierzył w Niego. (por. J 7,48). Znalazł się tylko jeden 
między nimi imieniem Nikodem, który znał już Jezusa, gdyż 
był u Niego na nocnej rozmowie. Teraz wziął Jezusa w obronę 
i powiedział, że nie wolno Go potępiać zanim się Go wpierw 
nie przesłucha i nie zbada, co czyni i czego naucza. Oberwał za 
to od kolegów, ale na jakiś czas przyhamował atak na Jezusa.

Moi drodzy, tak działo się w ostatnim etapie publicznej 
działalności Pana Jezusa. W czasie Jego ziemskiego życia. Za-
uważmy, że wokół Jego osoby zawsze potem były spory, które 
trwają do dziś. W jakiejś formie odżywają słowa, wypowie-
dziane kiedyś przez proroka Jeremiasza, które są przytoczone 
w dzisiejszym pierwszym czytaniu: „Zniszczmy drzewo życia 
wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia 
niech już nikt nie wspomina!” (Jr 11,19b). Ileż to dzisiaj jest 
ludzi, chociażby w Europie, którzy zabiegają o to, by nie wspo-
minano imienia Jezusa, by Jezus wreszcie został zapomniany.

2. Dzisiejsze spory o Chrystusa

Znamy nowożytnych wojowników z Bogiem i z Kościołem 
na naszym kontynencie europejskim. W ciągu ostatnich kilku 
wieków, zwłaszcza od czasów rewolucji francuskiej (1789), 
pojawiali się liderzy, którzy wznosili antychrześcijańskie, anty-
religijne hasła. Wystarczy wspomnieć twórców i przywódców 
rewolucji bolszewickiej z 1917 r. czy też rewolucji kulturowej 
z 1968 r. Te trendy antyreligijne, antykatolickie przedostają się 
także do naszego kraju. Znamy tych, zwykle opłacanych przez 
obcych mocodawców, liderów powojennych prób ateizowania 
i laicyzowania naszej ojczyzny. Nie czas, by ich tu przedstawiać. 
Wspomnijmy jednak tych najnowszych, którzy działają w Pol-
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sce już zewnętrznie wyzwolonej z komunizmu. Kilka lat temu 
wojował z Kościołem w Polsce poseł Janusz Palikot, dzisiaj 
mamy nowych Palikotów, którzy ośmieszają biskupów i księży. 
W teatrach, w kinach pojawią się od czasu do czasu kiczowate 
spektakle, opluwające osoby duchowne. Wielu anarchistów 
domaga się wyzwolenia Polski spod religii chrześcijańskiej 
i spod rzekomej dominacji Kościoła. W Polsce jest ogólne 
przyzwolenie na szkalowanie Kościoła katolickiego. Nie wolno 
obrażać muzułmanów, żydów, ale katolików jak najbardziej.

Nasz dzisiejszy świat, także w części i nasz polski, jest 
światem schorowanym, skorumpowanym przez myśl libera-
listyczną i relatywistyczną. Papież Benedykt XVI tak często 
mówił o panoszącej się dzisiaj dyktaturze relatywizmu i per-
misywizmu moralnego. Przez laickie media przesuwa się 
fala laicyzacji i demoralizacji ludzi. Trzeba temu dać odpór. 
Z ludźmi opętanymi przez szatana, często opłacanymi przez 
zdeprawowanych, zagranicznych mocodawców, się nie dys-
kutuje. Miłość do nich każe nam się modlić o ich nawrócenie. 
Póki ludzie żyją, każdy z nich może się nawrócić. Tylko diabeł 
już się nie może nawrócić, bowiem jego decyzja na odejście od 
Boga była doskonała i ostateczna.

Warto też zauważyć, że w dzisiejszym świecie, także naszym 
polskim, przemalowali się wrogowie, nieprzyjaciele Kościoła. 
Kiedyś przeciwnicy Kościoła sami jasno określali się jako wro-
gowie religii, Kościoła. Dzisiaj wielu wrogów Kościoła, wielu 
wrogów prawdy, dobra, piękna, stosuje kamuflaż. Stwarzają 
pozory troski, pozory walki o prawdę, o dobro, o sprawiedli-
wość, o demokrację, o wolność, o tolerancję. Jednakże de facto, 
to co robią i do czego dążą, ma znamiona kłamstwa, hipokryzji, 
zniewalania ludzi. A więc, w dzisiejszym świecie niektórzy 
nieprzyjaciele Boga i Kościoła przybierają postać przyjaciół 
człowieka, obrońców, rzeczników jego wolności, jego praw. 
Przy tym wmawia się ludziom, niekiedy wręcz manifestacyjnie, 
że wrogiem człowieka, jego wolności, jest Kościół, są biskupi 
i księża. Za wszelką cenę próbuje się poszerzyć przestrzeń niby 
wolności, w rzeczywistości wprowadza się ich w przestrzeń 
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zniewolenia. Powtarza się wyraźnie scena z raju. Ewa na pierw-
szą pokusę szatana zareagowała właściwie. Stanęła w obronie 
Pana Boga. Uległa jednak drugiej pokusie, kłamliwej obietnicy, 
że stanie się Bogiem, że zajmie Jego miejsce.

Św. Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że wolności nie 
można odrywać od prawdy, gdyż prowadzi to do nowego znie-
wolenia. Niestety, tej propagandzie antykatolickiej ulegają nie-
kiedy nawet niektórzy nasi wierni. Jak trudno dziś np. obronić 
prawo moralne w dziedzinie ochrony życia ludzkiego od jego 
poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak trudno obronić czystość 
przedmałżeńską i małżeńską. Bolejemy nad tym, że niektórzy 
katolicy nie godzą się na całą Ewangelię, że nie akceptują 
w pełni nauki moralnej Jana Pawła II. Wiedział o tym św. Jan 
Paweł II, ale nie ulegał modzie. Nie głosił tego, co mogło się 
ludziom podobać, ale to, co pochodzi od Boga, głosił prawdę 
w całej jej rozciągłości, także tę bardzo trudną. Dlatego też był 
przez niektórych, zwłaszcza ze świata zachodniego, atakowany. 
Nie możemy się temu dziwić. Nasza sytuacja nie może być inna 
od sytuacji samego Chrystusa, który doświadczał prześladowań, 
a w końcu – niewinny – przyjął wyrok śmierci.

Pomyślmy jaka jest nasza rola, jako świeckich szafarzy nad-
zwyczajnych Komunii Świętej, jako ceremoniarzy, lektorów? 
Jak możemy świadczyć o Chrystusie?

3. Nasze świadectwo o Chrystusie – jako świeckich, 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

W adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”, o powołaniu 
i misji świeckich w Kościele i w świecie, św. Jan Paweł napi-
sał: „Zbawczą misję Kościoła w świecie realizują nie tylko ci, 
którzy czynią to na mocy święceń, ale także wszyscy świeccy, 
którzy na mocy chrztu i specyficznego powołania uczestniczą – 
każdy w sobie właściwym stopniu – w kapłańskim, prorockim 
i królewskim urzędzie Chrystusa.

Toteż pasterze winni uznawać i popierać rozwój tych posług, 
urzędów i funkcji, które opierając się na sakramentalnym fun-
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damencie chrztu, bierzmowania, a w wielu wypadkach także 
małżeństwa, są spełniane przez katolików świeckich.

Pasterze mogą też w razie potrzeby, kierując się zawsze 
pożytkiem Kościoła i stosując do norm prawa powszechnego, 
powierzać świeckim określone funkcje, które choć są zwią-
zane z urzędem pasterza, nie wymagają święceń kapłańskich. 
W Kodeksie Prawa Kanonicznego powiedziano: „Tam, gdzie to 
doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy także świeccy, 
chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać 
pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę sło-
wa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu, 
a także rozdzielać Komunię Świętą, zgodnie z przepisami 
prawa” (CHL,23).

Cieszę się, że w wielu parafiach naszej diecezji posługują 
świeccy nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Ich liczba nie 
zmniejsza się, ale raczej zwiększa. Jak słyszeliśmy z przywoła-
nego tekstu, posługa ta wyrasta z faktu chrztu i bierzmowania; 
jest udziałem w potrójnej misji Chrystusa: nauczycielskiej, 
kapłańskiej i królewskiej.

Posługa ta jest wielkim wyróżnieniem, nie ze względu na nas 
samych, ale ze względu na ludzi, którym służymy. Pamiętajmy 
jednakże, że posługa ta nie jest tylko przywilejem, ale także 
rodzi zobowiązanie do świadczenia o Chrystusie.

Drodzy bracia, winniśmy mieć ostrzejszą, bardziej wyrazistą 
świadomość naszej misji, naszego powołania. Jako słudzy ołta-
rza, winniśmy nie tylko znać liturgię, pobożnie, z namaszcze-
niem pełnić nasze czynności liturgiczne, ale nasze świadectwo 
o tym kim jesteśmy, winno się rozszerzyć na wszystkie sektory 
naszego codziennego życia, co winno mieć także przełożenie 
na piękne przymioty naszego umysłu i serca.

Św. Jan Paweł II ewangelizował nie tylko słowem, ale 
przede wszystkim modlitwą, pokorą, odwagą, szacunkiem dla 
człowieka, zaangażowaniem w swoją misję

Jako słudzy ołtarza, warto zapytać się czy w obecnym 
Wielkim Poście uczestniczymy w piątki w nabożeństwie drogi 
krzyżowej, ile razy byliśmy w niedzielę na gorzkich żalach; 



347

jak wygląda nasza osobista modlitwa, jak zachowujemy się 
w kościele na liturgii i poza liturgią?

Jako szafarze, ceremoniarze, lektorzy winniśmy trwać w po-
stawie radości. Święty papież Paweł VI w adhortacji „Evangelii 
nuntiandi” napisał: „Oby świat współczesny, poszukujący czy 
to w trwodze, czy w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej 
głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od niecierpliwych 
i bojaźliwych, ale od sług Ewangelii, których życie jaśnieje 
zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chry-
stusa” (EN, 80).

Zakończenie

Prośmy dziś Jezusa w tej Eucharystii, by nas obdarzył 
mocą Ducha Świętego, byśmy odzyskali energię duchową, by 
wstąpiła w nas ewangeliczna radość, by dokonywała się w nas 
nieustanna zmiana na lepsze.

Św. Jan Paweł II – Apostoł Pokoju
Wałbrzych, 6 kwietnia 2018 r.

Słowo powitania w XIV rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca 
Stadion Tysiąclecia

Drodzy bracia i siostry, po raz piętnasty miasto Wałbrzych 
i cała diecezja świdnicka przez swoich przedstawicieli, włącza 
się w modlitwę z okazji czternastej rocznicy odejścia do domu 
Ojca św. Jana Pawła II. Wyrażam ogromną radość, że przy 
współpracy duszpasterzy oraz władz miasta Wałbrzycha na cze-
le z Panem Prezydentem, dane nam jest kontynuować tę jedyną 
w Polsce o takim charakterze, tradycję modlitewnych spotkań, 
tu, na stadionie, u podnóża góry Chełmiec. Przez pierwszych 
kilka lat po śmierci św. Jana Pawła II modliliśmy się na tym 
miejscu 2 kwietnia, dokładnie w dzień rocznicy odejścia do 
wieczności naszego św. Jana Pawła II Wielkiego. Od kilku lat 
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gromadzimy się tu w najbliższą sobotę po drugim kwietnia, 
żeby naszym księżom i wiernym świeckim ułatwić udział w tym 
wielkim, modlitewnym wydarzeniu. Zwykle jest to pierwsza 
sobota miesiąca kwietnia, dzień tygodnia, w którym umarł nasz 
Papież. W pierwszych latach dziękowaliśmy Panu Bogu za 
wspaniały pontyfikat naszego Papieża. Potem modliliśmy się 
o jego rychłą beatyfikację, a później o kanonizację. Następnie 
dziękowaliśmy wraz z całym Kościołem i narodem za Jego 
wyniesienie do chwały ołtarzy. Nadszedł czas, abyśmy nadal 
wracali do wspaniałego dziedzictwa, które nam pozostawił tej 
wielki Pasterz Kościoła powszechnego i zarazem wielki Syn 
naszego narodu. Trzeba nam za jego wstawiennictwem prosić 
o wierność nauce Jezusa Chrystusa, którą On, Zbawiciel zo-
stawił nam w swoim Kościele. W dzisiejszej Europie, a także 
i w Polsce, toczy się duchowa walka o tożsamość chrześcijańską 
naszego kontynentu i naszej ojczyzny. Europa i Polska potrze-
bują jedności i pokoju, a te wartości można jedynie skutecznie 
budować na prawdzie i na miłości rodzinnej i społecznej. Te 
wartości wskazało i ofiarowało Europie i Polsce chrześcijań-
stwo, uczniowie posłani przez Jezusa Chrystusa, aby głosić 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. O te wartości chcemy się 
dzisiaj modlić w Wałbrzychu. Ponieważ nasza tegoroczna mo-
dlitwa wypada w roku piętnastolecia istnienia naszej diecezji 
świdnickiej, chcemy także tu, w Wałbrzychu, podziękować 
Panu Bogu, że przez naszego Wielkiego Papieża ustanowił 
piętnaście lat temu naszą świdnicką diecezję. Chcemy dzięko-
wać za dobro, które nam Bóg przekazał w ciągu tych piętnastu 
lat i wypraszać Jego błogosławieństwo na dalsze lata naszego 
lokalnego Kościoła.

Dzisiejszej liturgii przewodniczy Jego Eminencja ksiądz 
kardynał Stanisław Dziwisz, którego bardzo serdecznie wi-
tamy w naszej świdnickiej diecezji po raz drugi – tym razem 
tu, w Wałbrzychu. Eminencjo, proszę mi pozwolić na krótkie 
przedstawienie naszym wiernym tu zgromadzonym, osobę 
Księdza Kardynała. Dla większości z nas będzie to jedynie 
przypomnienie tego, co dobrze znamy.
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Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwiet-
nia 1939 roku w Rabie Wyżnej jako syn Stanisława i Zofii 
z domu Bielarczyk. Jak łatwo wyliczyć, za trzy tygodnie 
osiągnie Ksiądz Kardynał piękny wiek osiemdziesięciu lat. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym 
Targu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości, w roku 1957 wstą-
pił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Krakowie, gdzie rozpoczął sześcioletnie przygotowanie do 
kapłaństwa. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 czerwca 1963 r. 
z rąk ówczesnego wikariusza kapitulnego, biskupa Karola 
Wojtyły. Po święceniach dwa lata posługiwał jako wikariusz 
w parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim. 
W 1965 roku został skierowany na dalsze studia z liturgiki 
i w 1967 roku uzyskał tytuł licencjata. W międzyczasie został 
wybrany na kapelana metropolity krakowskiego. Funkcję tę 
pełnił do 16 października 1978 roku, a po wyborze kard. Ka-
rola Wojtyły na papieża, został Jego osobistym sekretarzem, 
towarzysząc mu modlitwą i posługą aż do Jego śmierci. W 1981 
roku obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie 
dysertację doktorską na temat „Kult Św. Stanisława Biskupa 
w Krakowie do Soboru Trydenckiego” którą napisał pod kie-
runkiem ks. prof. Wacława Schenka. W latach 1966-1978 był 
wykładowcą liturgiki w Wyższym Instytucie Katechetycznym 
w Krakowie i redaktorem „Notyficationes” – pisma wewnętrz-
nego kurii metropolitalnej oraz członkiem i sekretarzem Archi-
diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Brał udział w przygotowaniu 
obchodów Roku Świętego 1974-1975, a także w pracach Sy-
nodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w Komisji 
Głównej do spraw Kultu Bożego i w zespole redakcyjnym 
„Ceremoniału diecezjalnego” i „Podręcznika parafialnego”. 
W roku 1995 został kanonikiem Kapituły Metropolitalnej we 
Lwowie, a w 1997 roku – kanonikiem Kapituły Metropolitalnej 
w Krakowie. 19 marca 1998 roku przyjął z rąk Ojca Świętego 
Jana Pawła II sakrę biskupią i został drugim prefektem Domu 
Papieskiego. Do godności arcybiskupa został podniesiony 
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w 2003 roku. 3 czerwca 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II 
przyjął z rąk Benedykta XVI nominację na arcybiskupa me-
tropolitę krakowskiego. Posługę swą rozpoczął ingresem do 
katedry wawelskiej 26 sierpnia 2005 roku. W marcu 2006 roku 
papież Benedykt XVI podniósł go do godności kardynalskiej. 
W tym samym roku Episkopat Polski wybrał go na prze-
wodniczącego Komisji Duchowieństwa, w roku 2007 został 
Członkiem Rady Stałej Episkopatu a w 2008 roku – członkiem 
Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. W tym samym roku był 
Ojcem Synodalnym na XII Zwyczajnym Zebraniu Plenarnym 
Synodu Biskupów w Rzymie. Od 2011 roku jest członkiem 
Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
i Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego. 8 grudnia 
2016 roku papież Franciszek przyjął Jego rezygnację z funkcji 
metropolity krakowskiego i mianował go Administratorem 
Apostolskim Archidiecezji Krakowskiej. Funkcję tę pełnił do 
28 stycznia 2017 roku. Za swojego 12-letniego pontyfikatu stał 
się inicjatorem budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się” i promotorem Jego kultu. Jest autorem lub współautorem 
wielu książek i wspomnień o św. Janie Pawle II. Intensywnie 
dbał o Jego proces kanonizacyjny, który zakończył się wynie-
sieniem Go do chwały ołtarzy 27 kwietnia 2014 roku. W cza-
sie sprawowania funkcji metropolity krakowskiego, gościł 
w Krakowie dwóch papieży: Benedykta XVI i Franciszka. Był 
inicjatorem i organizatorem XXXI Światowych Dni Młodzieży, 
które po raz pierwszy odbyły się w Krakowie.

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale jeszcze raz 
serdecznie witamy i cieszymy się obecnością i dziękujemy za 
przybycie do nas.

Eminencja pozwoli, że jeszcze krótko powitam wszystkich 
tu zgromadzonych. Witam przedstawicieli duchowieństwa 
na czele z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Adamem 
Bałabuchem. Witam przedstawicieli rządu i parlamentu Rze-
czypospolitej Polskiej. Wśród nich witam panią minister Annę 
Zalewską, minister Edukacji Narodowej, pana ministra Michała 
Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera RP. Witam parlamenta-
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rzystów – panie poseł: Katarzynę Mrzygłocką i Agnieszkę Ko-
łacz-Leszczyńską oraz posłów: Wojciecha Murdzka i Ireneusza 
Zyskę. Witam przedstawicieli władz wojewódzkich, z panem 
wicewojewodą Kamilem Zielińskim. Witam przedstawicieli 
władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego. Witam władze miasta Wałbrzycha na czele z panem 
drem Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha i panią 
Marią Romańską, przewodniczącą Rady Miejskiej Wałbrzycha. 
Witam siostry zakonne i przedstawicieli stowarzyszeń katolic-
kich. Witam przedstawicieli górników i służb mundurowych: 
policji, wojska, straży miejskiej, państwowej i ochotniczej 
straży pożarnej oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
oraz harcerzy. Witam przedstawicieli kombatantów i organizacji 
niepodległościowych. Witam przedstawicieli dyrektorów szkół, 
placówek oświatowych i innych ośrodków kultury. Witam 
przedstawicieli pracowników służby zdrowia i przedstawicieli 
różnych organizacji społecznych. Witam zespoły muzyczne 
i śpiewacze, chóralne. Witam przedstawicieli Dolnośląskiej 
Izby Rzemieślniczej z Wrocławia. Witam poczty sztandarowe. 
Witam wszystkich tu zgromadzonych.

Z wałbrzyskiej ziemi, spod krzyża na górze Chełmiec, po-
zdrawiam także cały Kościół w Polsce, pozdrawiam naszych 
Rodaków w kraju i za granicą, szczególnie tych, którzy trwają 
z nami na modlitwie, poprzez przekaz telewizyjny Telewizji 
Trwam i przekaz radiowy Radia Maryja. Moi drodzy, w ciągu 
czternastu lat, na spotkaniach modlitewnych, dziękowaliśmy 
Panu Bogu za pontyfikat naszego Papieża, modliliśmy się 
o jego rychłą beatyfikację i kanonizację. Dziś modlimy się za 
obecnego Ojca św. i za cały Kościół. Modlimy się za naszą 
Ojczyznę o jedność wokół wartości katolickich i narodowych. 
Modlimy się za Europę, aby pozostała wierna swoim korzeniom 
chrześcijańskim. Niech Pan Bóg Miłosierny uciszy nasze niepo-
koje i lęki. Niech obdarzy nas jednością i pokojem. Niech nas 
napełni światłem i mocą Ducha Świętego, niech nas obdarzy 
obficie swoim błogosławieństwem. Niech obdarzy pokojem 
zwaśnione narody, niech zapanuje pokój w ziemi uświęconej 
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zbawczą krwią Jezusa Chrystusa i Jego chwalebnym zmar-
twychwstaniem.

Wszystkich serdecznie zapraszam do pobożnego udziału 
w tej świętej Eucharystii, a Księdza Kardynała proszę o jej 
przewodniczenie, o wygłoszenie homilii i udzielenie nam pa-
sterskiego błogosławieństwa.

Słowo wdzięczności za dar obecności 
i modlitwy

Wałbrzych, 6 kwietnia 2019 r.
Słowo końcowe wygłoszone w XIV rocznicę odejścia św. Jana Pawła II 

do Domu Ojca 
Stadion Tysiąclecia

Drodzy bracia i siostry, nasza święta liturgia dobiegła końca. 
Przed przyjęciem końcowego błogosławieństwa pragnę wyrazić 
wdzięczność wszystkim naszym wspomożycielom i przyja-
ciołom. Najpierw dziękujemy dobremu Bogu za dar dobrej 
pogody. Dziękujemy, że wzbudził w nas pragnienie przybycia 
do Wałbrzycha i włączenia się w dzisiejszą modlitwę. Słowa 
szczególnej wdzięczności adresuję w imieniu nas wszystkich 
do Jego Eminencji naszego najdostojniejszego kardynała Sta-
nisława. On jest najbliższym świadkiem świętości św. Jana 
Pawła II. On był obecny przy decyzji Ojca św. Jana Pawła II 
przy ustanowieniu naszej świdnickiej diecezji. On troszczył się 
o zdrowie papieża, on zabiegał o jego beatyfikację i kanonizację. 
On zbudował mu w królewskim Krakowie dom. On dzisiaj broni 
naszego Wielkiego, świętego Papieża, przed tymi, którzy ręką 
Belzebuba próbują mu pisać nowy życiorys. Księże Kardynale 
dziękujemy za wszystko.

Na ręce księdza biskupa Adama dziękuję duchowieństwu, 
osobom życia konsekrowanego oraz naszym braciom diako-
nom i klerykom. Dziękuję panu prezydentowi Romanowi, 
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pani przewodniczącej Marii i wszystkim radnym miasta oraz 
wszystkim samorządowcom szczebla wojewódzkiego, po-
wiatowego, miejskiego i gminnego. Dziękuję stowarzyszeniu 
„Ludzie Jana Pała II”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, oraz Domowe-
mu Kościołowi. Dziękuję zespołowi muzycznemu i chórowi 
„Ludzie Jana Pawła II” pod dyrekcją Beaty Muchy. Dziękuję 
chórowi „Millenium” pod dyrekcją Małgorzaty Wiłkomirskiej 
oraz chórowi „Magnificat” pod dyrekcją Agnieszki Skiruchy. 
Dziękuję orkiestrze pod dyrekcją Kacpra Biruli jak również 
kompozytorom: panu Piotrowi Pałce i Pawłowi Bębenkowi.

Przy tej uroczystej celebrze niech przyjmą jeszcze podzię-
kowania następujące osoby, grupy społeczne oraz instytucje: 
Gmina Uzdrowiskowa Szczawno-Zdrój z panem burmistrzem 
Markiem Fedorukiem; Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Re-
kreacyjne „Aqua-Zdrój”; Straż Miejska; Policja; Państwowa 
Straż Pożarna; Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu; Wał-
brzyski Ośrodek Kultury; Miejski Zarząd Budynków; Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymana Miasta; Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze „Victoria”; Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna; 
Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni – Joanna Paterowa oraz Henryk 
Pol – rusztowania; Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec 
Ziemi Wałbrzyskiej im. Alojzego Ciachnochy; Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim 
wiernym tu obecnym, mieszkańcom Wałbrzycha i gościom.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do ojca Tadeusza 
Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja i Telewizji 
Trwam. Dziękujemy za dzisiejszą transmisję radiową i tele-
wizyjną, dzięki której mogli się z nami łączyć w modlitwie 
wierni z kraju i z zagranicy. Dziękujemy kamerzystom i całej 
obsłudze technicznej Radia i Telewizji. Niech Pan Bóg będzie 
uwielbiony i niech nam błogosławi przez ręce naszego drogiego 
Gościa – księdza kardynała Stanisława. Eminencjo, prosimy 
o końcowe błogosławieństwo.
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„Idź, a od tej chwili już nie grzesz” 
(J 8,11b)

Świdnica, 7 kwietnia 2019 r.
Msza św. w 79 rocznicę zbrodni katyńskiej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, w ubiegłą niedzielę Chrystus Pan 
w przypowieści o synu marnotrawnym przypomniał nam syl-
wetkę miłosiernego ojca, który z radością powitał powracają-
cego do domu syna marnotrawnego. Bóg jest naszym dobrym, 
miłosiernym Ojcem, który czeka na nasz powrót do Niego. 
Dzisiejsza Ewangelia nie zawiera już przypowieści, ale opisuje 
nam zdarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie, gdy Jezus 
nauczał w świątyni.

1. Zdarzenie z działalności Jezusa – spotkanie 
z grzeszną niewiastą

Jezus o brzasku dnia przyszedł do świątyni z Góry Oliw-
nej. Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzają do Niego 
niewiastę pochwyconą na cudzołóstwie. Przyprowadzającym 
nie tyle chodziło o ukaranie grzesznicy, czy o wymierzenie jej 
sprawiedliwości wedle Prawa Mojżeszowego, ale o wystawie-
nie Jezusa na próbę, by znaleźć kolejny powód, aby Go oskarżyć 
i zgładzić. Jezus stanął w obronie niewiasty. Wypisywał na 
ziemi prawdopodobnie ich grzechy i skierował słowa: „Kto 
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” 
(J 8,7b). Słowa te podziałały na obecnych natychmiast. „Kie-
dy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus 
i kobieta, stojąca na środku” (J 8,9). W ten sposób Chrystus 
pohamował zapalczywość i agresję tych obłudników przed tymi, 
którzy chcieli ją ukamienować. Na końcu niewiasta usłyszała 
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słowa: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie 
grzesz!” (J 8,11b).

2. Zdarzenie z historii Polski – zbrodnia katyńska

Drodzy bracia i siostry, od pewnego czasu 13 kwietnia 
obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przy-
pomnę, skąd się wzięła data 13 kwietnia. Otóż, 13 kwietnia 
1990 r. wygłosił słynne przemówienie przywódca sowiecki 
Michaił Gorbaczow, w którym oficjalnie wyznał przed świa-
tem, że za zbrodnię katyńską odpowiedzialni są Sowieci. Przez 
50 lat powielano w świecie kłamstwo, że zbrodnię katyńską 
popełnili Niemcy, a nie Sowieci. Po oświadczeniu Gorbaczowa 
otworzyły się możliwości badania tej zbrodni. Możliwe stały 
się ekshumacje zwłok w domniemanych i potwierdzonych 
miejscach pochówku polskich oficerów. Od kilku lat w War-
szawie otwarte jest Muzeum Katyńskie na warszawskiej 
Cytadeli, przy ul. Jana Jeziorańskiego 4. Znajdują się w nim 
eksponaty pochodzące z dołów śmierci w Smoleńsku, Katy-
niu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Eksponaty te, których 
jest już ok. 40 tysięcy, przypominają nie tylko sylwetki wy-
bitnych postaci, które zostały wyrwane z łańcucha pokoleń 
elity Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale przywracają także 
pamięć o obywatelach Rzeczypospolitej – wszystkich wyznań, 
różnorodnych poglądów politycznych. Wszyscy oni oddali 
życie za ojczyznę w bestialskim ludobójstwie, dokonanym 
w okrutny sposób. Zbrodnię wykonano nie na podstawie 
orzeczenia sądu, ale na podstawie decyzji sowieckich władz 
politycznych, które 5 marca 1940 r. wydały wyrok śmierci na 
ponad 22 tysiące polskich oficerów uwięzionych na terenie 
Związku Sowieckiego. Przyczyny zbrodni były różne. Jedna 
z opinii głosi, że była to zemsta na przegraną Bitwę Warszaw-
ską w roku 1920. Zbrodnia katyńska wpisuje się w pewien 
cykl mordów, które były dokonane w dwudziestym stuleciu 
na Polakach, włącznie z zsyłkami na Sybir, do krainy mrozów, 
głodu i śmierci.
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3. Wnioski i wskazania z przytoczonych wydarzeń

a) Wnioski z wydarzenia ewangelicznego

Wśród aktorów dzisiejszej, ewangelicznej sceny możemy 
odnaleźć samych siebie. Jesteśmy podobni trochę do owej 
grzesznej niewiasty, ale także do tych, którzy ją przyprowadzili 
i oskarżali. Musimy się przyznać, że wszyscy mamy coś z owej 
ewangelicznej niewiasty. Masz z pewnością jakieś grzeszne 
przywiązania, złe nawyki: może brak cierpliwości, może wybu-
chowość, może nagminne czepianie się drugich. Doświadczasz 
przy tym czasem napastliwości tzw. sprawiedliwych, którzy cię 
raz po raz słusznie, czy niesłusznie, oskarżają. I co na to Chry-
stus? On zawsze jednakowo. Nie aprobuje twoich grzesznych 
czynów, ale cię nie potępia jako człowieka: „I Ja ciebie nie 
potępiam – Idź, a od tej chwili już nie rzesz!” (J 8,11b).

Czasem bywamy podobni do faryzeuszów. Wydaje ci się 
chyba, że jesteś bardziej podobny do tych, którzy przyprowa-
dzili ową niewiastę. Może lubisz wydawać wyroki, urabiać 
opinie, dostrzegasz z łatwością zło u twojej żony, męża, teścio-
wej, synowej. Na wszystko masz receptę. Potrafisz wszystkich 
reformować, a siebie zostawiasz w świętym spokoju. Łatwo jest 
reformować drugich, łatwo jest im wytykać braki i grzechy. 
Trudniej jest wziąć się za samego siebie. Okazuje się, że naj-
więcej jest na świecie lekarzy i prokuratorów, sędziów. Jezus 
mówił kiedyś do faryzeuszy, że widzą drzazgę w oku brata, 
a belki nie dostrzegają w swoim oku (por. Mt 7,3-5). Kto głośno 
potępia, oskarża, rozrywa szaty nad drugimi, zwykle sam ma 
coś na sumieniu: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 
rzuci na nią kamień” (J 8,7b).

Tyle już w Wielkim Poście słyszałeś wezwań do nawrócenia, 
do oczyszczenia wewnętrznego. Chyba już najwyższy czas, 
żeby podejść bliżej Chrystusa, żeby pełniej doświadczyć Jego 
miłosierdzia. On czeka na ciebie. Pamiętaj! Przed Jego miłością 
nigdzie nie uciekniesz. Ona wędruje za tobą. Posłuchaj, jak to 
kiedyś uciekał św. Augustyn: „Szedłem wszystkimi drogami, 
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na które mnie prowadziły skażone namiętności. Jednak gdzie-
kolwiek biegłem w swym zaślepieniu, szło za mną miłosierdzie 
Twoje. Co dzień zwiększały się me błędy i co dzień zwiększała 
się Twa troskliwość i już to słodko i łagodnie, już to gniewnie 
i surowo zamykała mi wszystkie drogi ucieczki. Czego nie 
dokonały łzy stroskanej matki, zdziałało nieskończone miło-
sierdzie Twoje, wlewając żółć w moje grzeszne słodycze. Znie-
nawidziłem swój kraj, znienawidziłem własne życie, błąkałem 
się z miejsca na miejsce, a co gorsze, biegłem od grzechu do 
grzechu, a jednak Miłosierdzie Twoje nie wyczerpało się i nie 
odeszło ode mnie”.

Tak było u św. Augustyna. Wiesz jak było u grzesznej nie-
wiasty. A jak jest u ciebie? Ściga cię przez całe życie miłość 
Boża. Trzeba się Jej dać dotknąć, schwytać. Popatrz na apostoła 
Pawła, który dziś do nas mówił: „Wszystko uznaję za stratę ze 
względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana 
mojego. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za 
śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa...” (Flp 3,8).

Mój drogi, patrzysz w swoje życie! Oglądasz się wstecz. 
To dobrze, ale trzeba także popatrzeć w przyszłość! Prorok 
dziś poucza: „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie 
roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy 
nowej...” (Iz 43,18-19b). A Paweł Apostoł rozwija tę myśl: 
„Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co 
przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do 
jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,13b-14). 
Zatem to, co jest ważne, jeszcze jest przed nami. Trzeba na serio 
pomyśleć o tym etapie życia, który jest przed nami. Trzeba go 
dobrze zaplanować, zagospodarować, żeby nie przegrać życia.

b) Wnioski ze zbrodni katyńskiej

Moi drodzy, dziękujemy Panu Bogu, że prawda o katyńskiej 
zbrodni ujrzała dzienne światło. Możemy dzisiaj o niej mówić 
bez cienia lęku. Trzeba o niej mówić młodemu pokoleniu, by 
młodzi nabierali większego szacunku i czci do poprzednich 
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pokoleń naszych rodaków, którym zabrano życie za to, że byli 
Polakami i katolikami. Powinniśmy mówić o tym, nie po to, 
żeby wzniecać nienawiść do kogokolwiek, ale by budzić szacu-
nek i miłość do naszych narodowych dziejów, w których było 
tyleż cierpienia i ofiar na rzecz naszej matki Ojczyny.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, zarówno wydarzenie ewangeliczne, 
związane z grzeszną niewiastą, jak i wydarzenie historyczne, 
które dziś wspominamy w naszej modlitwie, niech nas prowa-
dzą na drogi wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Niech nas 
także mobilizują do przyjmowania Bożego miłosierdzia i życia 
w ustawicznej przyjaźni z Bogiem. Pamiętajmy, że życia nie 
można powtórzyć tak, jak się powtarza i poprawia wadliwe na-
grane piosenki, czy scenę w telewizji. Można jednakże wybielić 
cienie życia, tego, które minęło. Tego wybielenia grzesznych 
plam może dokonać tylko Bóg. Dokonuje się to w sakramencie 
pojednania. Chrystus cię zaprasza. Daj się pochwycić Jego Mi-
łości. Zadbaj o to, aby to życie, które ci pozostało, było bardziej 
podobne do wielkich przyjaciół Chrystusa.

Wybór Chrystusa drogą na całe życie
Szczytna, 8 kwietnia 2019 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Jan Chrzciciela

Wstęp

W homilii dzisiejszej będą trzy punkty związane ze słowem 
Bożym, które wysłuchaliśmy. Punkt pierwszy – „Sądy ludzkie 
i sądy Boże”. Tak streszczamy czytanie pierwsze. Punkt dru-
gi – „Chrystus naszą światłością”. To streszczenie Ewangelii. 
I punkt trzeci: „Bierzmowanie – żyjemy i działamy w mocy 
Bożego Ducha”.
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1. Sądy ludzkie i sądy Boże

Zaczynamy od ciekawej, szczególnej historii, która wyda-
rzyła się w dziejach świata, w dziejach Starego Testamentu, 
w Pierwszym Przymierzu w Babilonie. Babilon to stolica, leżąca 
w dorzeczu wielkich rzek – Tygrysu i Eufratu. Niektórzy mówią, 
że tam był początek ludzkości, że w tamtym regionie był raj, 
w każdym razie, jest to bardzo dawne, historyczne miejsce. 
Autor biblijny, który napisał Księgę Daniela – być może, że to 
był sam prorok Daniel – opisał historię, jaka się w tym mieście 
wydarzyła. Otóż dwóch starców, którzy byli sędziami i wydawa-
li wyroki, było pełnych pożądliwości i upatrzyli sobie niewinną 
Zuzannę, która była kobietą bardzo piękną i podobającą się Panu 
Bogu. Jest powiedziane w tekście księgi, że Zuzanna „spogląda-
ła ku niebu” (Dn 13,35a). Była bardzo z Bogiem zaprzyjaźniona. 
Starcy posądzili ją, że popełniła cudzołóstwo, osądzili i wydali 
wyrok śmierci. Gdy prowadzili ją na wykonanie wyroku, ona 
wzdychała do Pana Boga – Panie Boże, ratuj! Przecież wiesz, 
że jestem niewinna. I Pan Bóg podaje rękę Zuzannie. Zjawia 
się prorok Daniel, który tych dwóch sędziów przywołał do 
siebie i odbył się powtórny sąd. Słyszeliśmy, jak wyglądało to 
przesłuchanie. Daniel obydwóm wykazał, że są kłamcami, bo 
wydali wyrok na niewinną osobę i Zuzanna została ocalona.

Moi drodzy, z tego zdarzenia wyciągamy wniosek, że 
ludzie czasem się mylą w swoich sądach. Tyleż wyroków 
w dziejach sądownictwa było niesprawiedliwych. Zobaczcie, 
po wojnie w sądach polskich skazywano na śmierć Żołnierzy 
Niezłomnych, Wyklętych. Iluż wymordowanych. I to byli 
polscy sędziowie, którzy pod pręgierzem komunistycznej wła-
dzy, wydawali wyroki na zamówienie, niezgodnie z prawem, 
niezgodnie z sumieniem, wydawali takie wyroki, jakie chciała 
władza. To niebezpieczeństwo grozi sądownictwu w każdym 
czasie. Zobaczcie, jakie dzisiaj są kłopoty, żeby sądownictwo 
zreformować. Raz po raz trafiają się wyroki, które są nierozum-
ne. To często wiemy z mediów. Kto jest sędzią nieomylnym? 
Tylko Pan Bóg. Najważniejszy jest sąd Boży, najważniejsze jest 
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to, żebyśmy się Panu Bogu podobali, żeby Pan Bóg miał o nas, 
jak najlepsze zdanie, a to, co ludzie myślą, to, co ludzie mówią, 
jest względne. Czasem jest prawdziwe, czasem jest dobre, ale 
w wielu przypadkach jest wielkie zakłamanie, które jest po to 
praktykowane, żeby człowieka zdeptać, żeby poniżyć, żeby 
wziąć pieniądze od kogoś mocniejszego i człowieka zniszczyć. 
Tak więc sądy ludzkie i sądy Boże. Bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim sąd Boży, Pana Boga, to, co On mówi o nas, jak nas 
widzi, jak nas ocenia. Dlatego jest nam potrzebna więź z Panem 
Bogiem. Tak jak ta Zuzanna, która wiedziała o tym, że idzie 
na śmierć, ale Panu Bogu się powierzyła: „Panie Boże, Tobie 
ufam. Widzisz, że jestem niewinna”. Pamiętajmy, że Pan Bóg 
podaje dłoń. Czasem to jest dla nas pewna próba, ale podaje 
dłoń i nigdy nie oddala od nas swojej miłości.

2. Chrystus naszą światłością

Przechodzimy do punktu drugiego. W Ewangelii Pan Jezus 
powiada: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, 
nie będzie chodził w ciemności” (J 8,12a). Ci dwaj sędziowie 
z Księgi Daniela chodzili w ciemności, w zakłamaniu, wydali 
niesprawiedliwy wyrok. To jest ciemność. Kto kłamie, to jest 
w ciemności, kto drugim dokucza, to jest w ciemności, kto 
drugich poniża, a siebie wywyższa, to jest pyszałkiem, to jest 
człowiekiem, który znajduje się w ciemności. Trzeba nam wy-
chodzić na światło. Gdzie jest to światło? Przy Chrystusie! „Ja 
jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

Droga młodzieży, jest tylko jedno życie, nie ma powtór-
ki. Powtórki są w kinach, w teatrach, w operach, ale nie ma 
powtórki życia. Życie jest tylko jedno. Też byłem w waszym 
wieku, a dzisiaj mam prawie siedemdziesiąt pięć lat i wiem, 
że nie będzie powtórki mojego życia. Waszego też nie będzie 
i to jest tylko kwestia czasu, kiedy dojdziecie do tego wieku, 
w którym jesteśmy my, starsi. Dlatego dajcie się prowadzić – 
młodzi przyjaciele – waszym rodzicom, waszym pedagogom, 
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a przede wszystkim dajcie się prowadzić Chrystusowi. Chrystus 
jest i żyje. Gdzie? W Kościele, a Kościół jest naszym domem, 
jest naszą rodziną. Mamy własne rodziny i dobrze, że jest mama 
i tato. Czasem różnie bywa w tych rodzinach, ale pamiętajmy 
i nie zapominajmy, że jesteśmy rodziną jako Kościół. Kościół 
to jest rodzina, w której jest Chrystus, który nas karmi słowem, 
swoją Ewangelią, byśmy byli mądrzy, byśmy sprawiedliwie 
oceniali drugich, byśmy nie byli hipokrytami, obłudnikami, bo 
to wszystko jest takie nędzne, takie nieludzkie, takie diabelskie. 
Jezus jest naszą światłością. Pilnujmy się, żebyśmy od Jezusa 
nie odeszli. Zobaczcie, dzisiaj chcą Go wyrzucić z życia pu-
blicznego, z Europy. Europa stała się w tej chwili najbardziej 
pogańskim kontynentem, a kiedyś była kontynentem najbardziej 
chrześcijańskim. Wszystkie dzieła sztuki, dzieła kultury, wyro-
sły z gleby chrześcijańskiej. To, co Europa ma najcenniejszego, 
to się zrodziło z myśli chrześcijańskiej, a dzisiaj są wrogie prądy 
zachodnie, które zmierzają do zniszczenia chrześcijaństwa. 
To trzeba wyraźnym tekstem powiedzieć. O tym musi ktoś 
mówić, bo o tym nie mówią w mediach, może tylko niektórzy. 
W Radiu Maryja to usłyszycie i w Telewizji Trwam możecie 
spotkać takie głosy.

Ksiądz kardynał Dziwisz w sobotę kończył homilię i mó-
wił tak: „Jeszcze to muszę na zakończenie Wam powiedzieć, 
że chcą naszego papieża zniesławić, piszą mu nowy życiorys, 
chcą go pozbawić świętości”. To jest diabelskie działanie, jak 
widzimy i słyszymy te paszkwile, które rodzą się na Zachodzie, 
są tłumaczone na język polski i w Polsce są powielane. Diabeł 
zawsze rzuca podejrzenie, sieje wątpliwości, żeby nas odciągnąć 
od Pana Boga.

3. Bierzmowanie – żyjemy i działamy w mocy Bożego 
Ducha

Droga młodzieży, żebyśmy wiedzieli kto mówi prawdę, kogo 
słuchać, jest nam potrzebne wsparcie Ducha Świętego. Ci, któ-
rzy kłamią, którzy mataczą, którzy żerują na cudzej krzywdzie, 
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nie mają nic wspólnego z Duchem Świętym. Oni Ducha Świę-
tego wypędzili z siebie, a przyjęli ducha złego, czyli szatana, 
bo ktoś musi być w sercu ludzkim. Jeśli nie Duch Święty, to 
duch zły. Dzisiaj Kościół wam podaje rękę, tak jak Daniel podał 
rękę tej niewinnej Zuzannie, żeby ją ocalić. Ta Boża dłoń, to są 
dary Ducha Świętego, żebyście byli silniejsi duchowo, żebyście 
wiedzieli kogo słuchać, żebyście nie zamienili tego światła, 
które tryska i pochodzi od Chrystusa – „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia”.

Dlatego trzymajmy się Chrystusa. Chrystus nam nieustannie 
zsyła Ducha Świętego. Sam wypełniał misję zbawczą w mocy 
Ducha Świętego. Nauczał, czynił cuda, wycierpiał rany, umarł 
i zmartwychwstał w mocy Ducha Świętego. Kościół dzisiaj 
też działa, naucza, sprawuje liturgię, pełni czyny miłosierdzia 
w mocy Ducha Świętego.

Mówiłem Wam o papieżu. Jeszcze raz chcę przypomnieć to, 
że papież modlił się całe życie do Ducha Świętego. Zapamiętał 
sobie tę uwagę z okresu dzieciństwa, gdy miał chyba dziewięć 
lat i został ministrantem, gdy tato mu otworzył książeczkę 
i powiedział, że to jest modlitwa, którą ma odmawiać codzien-
nie, a będzie w życiu kimś. I papież ją codziennie odmawiał. 
Kardynał Dziwisz to potwierdzał. Myśmy go pytali, gdy był 
na obiedzie w mojej rezydencji i mówił takie rzeczy osobiste, 
bo on miał papieża ciągle przy sobie i najwięcej wie, najwięcej 
doświadczył.

Moi drodzy, w mocy Ducha Świętego żyjmy i działajmy. 
O to będziemy się modlić wszyscy, jak tu jesteśmy, i wasi 
rodzice, i my kapłani, żebyście mieli zawsze w sobie Ducha 
Świętego, odpędzali ducha złego, nie szli za tymi, którzy chcą 
was zniszczyć, a robią to w sposób perfidny. Diabeł podaje nam 
zło w opakowaniu dobra i niektórych łapie, bo tak to pięknie 
wygląda, tak to błyszczy, a w środku jest jad, trucizna, jakieś 
kłamstwo, coś bardzo niedobrego. To jest metoda diabła. Dla-
tego, żeby się nie dać złapać, żeby być człowiekiem prawym, 
jest nam potrzebne wsparcie Ducha Świętego.
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Droga młodzieży, po bierzmowaniu w każdą niedzielę Msza 
Święta, codzienna modlitwa, częściej w rękę Pismo Święte, bo 
w słowie Bożym jest wszystko. Chcecie wygrać życie, które 
macie tylko jedno przed sobą? To wybierajcie światło, wybie-
rajcie prawdę, wybierajcie miłość, czyli wybierajcie Chrystusa.

Tajemnica krzyża Chrystusa
Szczytnik, 9 kwietnia 2019 r.

Msza św. w czasie wizytacji kanonicznej parafii  
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Pokoju

1. Krzyż – znak odkupienia

Zadaniem homilii jest zawsze przyjęcie Bożego słowa 
i zaaplikowanie tego Bożego słowa do naszych konkretnych 
warunków życiowych. I tak chcemy postąpić też dzisiaj. Po-
wrócimy do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą i pomyślimy, 
w jaki sposób tym słowem Bożym kształtować nasze życie.

Pierwsze czytanie przeniosło nas na pustynię, poprzez 
którą wędrował naród wybrany z niewoli egipskiej do Ziemi 
Obiecanej pod wodzą Mojżesza. Wiemy, że to była bardzo 
trudna, długa, uciążliwa wędrówka, która trwała czterdzieści lat 
i w czasie tej wędrówki Pan Bóg nadał ludziom prawo moralne, 
które nazywamy Dekalogiem. Dziesięć Przykazań, które dobrze 
znamy z katechizmu, to fundament życia moralnego, osobistego, 
rodzinnego, społecznego, narodowego i międzynarodowego.

W dzisiejszym fragmencie słyszymy o tym, że naród, który 
wędrował, był niezadowolony i szemrał przeciwko Panu Bogu, 
szemrał przeciwko Mojżeszowi. Dlaczego? Dlatego, bo brako-
wało wody, brakowało jedzenia. I wtedy Pan Bóg upominał ten 
naród, a w tym przypadku, tym upomnieniem były jadowite 
węże, które kąsały idących pielgrzymów. Kto został ukąszony, 
to umierał i dopiero wtedy, w tym nieszczęściu, ludzie biegli do 



364

Mojżesza, mówiąc: „Co się z nami dzieje, co z nami będzie?”. 
I Mojżesz zwracał się do Pana Boga z prośbą o pomoc, żeby 
naród nie zginął, a Pan Bóg wysłuchał. Jest tam powiedziane: 
„Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy 
ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu” 
(Lb 21,8). I tak też było.

Domyślamy się, że ten wąż miedziany wywyższony na palu, 
który ratował ukąszonych przez jadowite węże od śmierci, jest 
zapowiedzią krzyża Pana Jezusa. Śpiewaliśmy na początku 
pieśń: „W krzyżu zbawienie”. W krzyżu jest nasze ocalenie, 
krzyż jest naszym ratunkiem przed śmiercią wieczną, a na 
krzyżu jest zawsze Jezus ukrzyżowany. Za kogo? Za nas, za 
nasze grzechy, za nasze niewierności, za grzechy wszystkich, 
bo wszyscy bez wyjątku mamy grzechy.

Moi drodzy, czasem jest tak, że nam się wydaje, że sami so-
bie jakoś zorganizujemy wybawienie, że sami potrafimy grzechy 
zniszczyć i o nich zapomnieć, ale to jest złudne podejście. Pan 
Bóg sobie zarezerwował odpuszczenie grzechów.

2. Chrystus jedynym Zbawicielem człowieka

Dzisiaj Pan Jezus nas przestrzega, byśmy pamiętali, że On 
jest Zbawicielem – „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, 
wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, 
ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył” (J 8,28) O czym 
tu mowa? O wywyższeniu Jezusa na krzyżu. „Wtedy poznacie, 
że JA JESTEM”, że Ja jestem – w domyśle – Mesjaszem, że 
Ja jestem tym, kto uwalnia z grzechów. Żeby być uwolnionym 
z grzechów nie tylko trzeba się przyznać do tego, że jestem 
grzesznikiem, że jestem winien, że jestem niesprawiedliwy, ale 
trzeba wiedzieć, kto z tej niesprawiedliwości, kto z tego grzechu 
może mnie uwolnić. Tym kimś jest jeden Zbawca świata, który 
ma na imię Jezus Chrystus.

Moi drodzy, to nie jest tak, jak niektórzy mędrkowie mówią, 
że wszystkie religie są równe, że są dobre i obojętnie, jaką 
religię wyznajemy. To nie jest tak, że jednych zbawia Budda, 
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drugich zbawia Mahomet, a innych jeszcze jakiś inny przywód-
ca religijny. Wszystkich ludzi zbawia jeden Zbawiciel – Jezus 
Chrystus – jeden i powszechny Zbawiciel świata. Dlatego, kto 
w to wierzy, to nie idzie na zniszczenie, to nie umiera na wieki, 
ale jest ocalony. Kto w to wierzy, to tak jakby spojrzał wtedy 
na pustyni na tego miedzianego węża i zostaje przy życiu. Jeśli 
chcemy zostać przy życiu wiecznym i być z Bogiem w szczę-
śliwej wieczności, to jest potrzebne, byśmy uznali w Jezusie 
naszego jedynego i powszechnego Zbawiciela.

Pan Jezus mówi jeszcze dzisiaj tak: „Jeżeli nie uwierzycie, 
że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich” (J 8,24b). To 
jest to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że jeżeli nie uwierzymy, 
że Jezus jest naszym Zbawicielem, to umrzemy w grzechach na 
zawsze. Jakie to wielkie szczęście dowiedzieć się i uwierzyć, 
że jest odpuszczenie grzechów, które płynie od Boga, od Zba-
wiciela Jezusa Chrystusa.

Dlatego, jeśli chcemy skorzystać z dzieła zbawienia, to są 
potrzebne trzy kroki. Krok pierwszy, to przyznanie się do grze-
chów – jestem winny, mam grzechy. Drugi krok, to wyznanie 
grzechów przed Chrystusem. Pan Jezus określił, w jaki sposób 
grzechy wyznawać, w jaki sposób grzechy wyrzucić z siebie. 
Nie wystarczy wyznać grzechy przed psychologiem, chociażby 
najlepszym, przed przyjacielem czy kimś bliskim, ale trzeba 
grzechy wyznać przed Bogiem, a znakiem obecności działania 
Boga jest z woli Chrystusa kapłan, który przyjmuje to wyznanie 
i jest przekazicielem Bożego miłosierdzia w znaku rozgrzesze-
nia. To jest ten drugi, bardzo ważny krok – wyznanie grzechów. 
Zobaczcie, ilu ludzi chodzi z grzechami, bo nie mają odwagi, 
bo nie ma ich kto podprowadzić pod krzyż, żeby spojrzeli, że 
to Jezus, wiszący na krzyżu, jest naszym Zbawicielem, że to 
dzięki Jego śmierci możemy utopić grzechy w oceanie Bożego 
miłosierdzia. I jest trzeci krok – odwrócenie się od grzechów. 
Do grzechów nie wracamy. Niektórzy mówią, że się nie da, 
że są takie grzechy, są takie przyzwyczajenia, od których nie 
można odejść. Można i ludzie odchodzą. Mamy Anonimowych 
Alkoholików, spotykamy takich ludzi, którzy kroczyli drogą 



366

grzechu, ale wyszli z tych kolein na prostą i dzisiaj są wolni 
od tego schorzenia.

3. Wielki Post czasem odkrywaniem znaczenia 
i wartości krzyża Chrystusa

Drodzy bracia i siostry, gdy przybliżamy się do Wielkiego 
Tygodnia i Świąt Wielkanocnych, to nam się w liturgii poja-
wia krzyż. Jeszcze raz chcę powtórzyć, że jak ten miedziany 
wąż wywyższony na pustyni, który ratował od śmierci Żydów 
ukąszonych przez jadowite węże, tak krzyż Pana Jezusa ratuje 
nas przed śmiercią, i to tą śmiercią gorszą, wieczną. Dlatego 
powtarzamy, że w krzyżu jest nasze zbawienie, jest nasz ratunek.

Moi drodzy, stąd też w ostatnich dniach Wielkiego Postu 
koncentrujemy nasze spojrzenie na krzyżu. Będziemy więcej 
o tym mówić w Wielki Piątek, w czasie liturgii męki i śmierci 
Pana Jezusa, ale już dziś liturgia prowadzi pod krzyż. „Gdy 
wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JE-
STEM” i Pan Jezus dodaje: „A Ten, który Mnie posłał, jest ze 
Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co 
się Jemu podoba” (J 8,29). Te słowa, które Pan Jezus powiedział, 
mogą też być naszymi słowami – „Ten, który Mnie posłał, jest 
ze Mną i nie pozostawi Mnie samego”.

Moi drodzy, to też o nas chodzi. Ten, który nas stworzył, 
który nas do życia powołał, bo mogło nas nie być, a jesteśmy, 
nas się nie wypiera, nie pozostawia nas samych sobie, ale pa-
mięta o nas i podaje pomocną dłoń. Chodzi o to, byśmy czynili 
to, co się Bogu podoba. Ludzie na ogół są skłonni czynić to, co 
się innym podoba, chcą się innym przypodobać, a Pan Jezus 
mówi, aby podobać się Panu Bogu.

Moi drodzy, o godzinie 15:30 byliśmy dzisiaj u chorych. To 
byli ciekawi staruszkowie. Mąż ukończył dziewięćdziesiąty 
drugi rok życia, a żona jest kilka lat młodsza od niego. Dwa lata 
byli na Syberii, cztery lata w Kazachstanie. Pan Bóg o nich nie 
zapomniał. Co mieli ze sobą? Mieli krzyżyk, różaniec i obrazek 
Matki Boskiej Częstochowskiej. To mieli prawie wszyscy wie-
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rzący Polacy, którzy poszli na poniewierkę. Luty nam zawsze 
przypomina zsyłki na Syberię. Pierwsza data to 10 lutego 
1940 rok. Kwiecień to zbrodnia katyńska. 13 kwietnia jest Dzień 
Pamięci Ofiar Katynia. A jutro jest dziewiąta rocznica katastrofy 
smoleńskiej. Mamy co wspominać. To wszystko powinno nas 
przekonywać, że zawsze trzeba iść w życiu z Bogiem i Pan 
Bóg, kiedy trzeba, podaje pomocną dłoń.

„A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną”. Czy pamiętasz 
o tym, że Bóg jest z tobą? Czy masz świadomość, obojętnie czy 
młody czy starszy, kim jesteś? Czy możesz za Panem Jezusem 
powtórzyć: „Ten, który mnie stworzył, który mnie do życia po-
wołał i na ziemię przysłał, zawsze jest ze mną i nie pozostawia 
mnie samego”. I czy z naszej strony też zawsze to czynię, co 
się Jemu podoba? Już o tym mówiliśmy, żebyśmy zabiegali, by 
się przede wszystkim podobać Panu Bogu, a nie tylko ludziom.

Moi drodzy, nastawmy się na to nowe odkrycie wartości 
krzyża w naszym życiu. Z krzyżem nasi bracia wędrowali do 
obozów, do gułagów, na fronty. Znam takiego pana, który był na 
II wojnie światowej, który przeszedł cały front wojenny i miał 
ze sobą różaniec z krzyżem. Miał takiego kolegę w kompanii, 
w której służył, z którym szli z frontem ze Wschodu na Zachód 
i powiada: „Proszę księdza mieliśmy nogawki posiekane od 
pocisków, ale ani on, ani ja, nie byliśmy ranni, przeszliśmy 
szczęśliwie. A żona, gdy mnie żegnała na wojnę, mówiła – 
Trzymaj ten różaniec, bierz ten krzyż, bo masz wrócić, a my 
będziemy czekać i będziemy się modlić”.

Moi drodzy, takie piękne doświadczenie dzisiaj nam zaofia-
rowano w tym programie wizytacji, takie spotkanie z ludźmi 
tego rodzaju, których odwiedziłem i to bardzo buduje. Oni 
są uśmiechnięci, pogodni. Wychowali kilkoro dzieci i dzieci 
o nich pamiętają, odwiedzają ich. I ci staruszkowie teraz mó-
wią: „Ciekawe kto z nas pierwszy umrze, jak tam Pan Bóg 
zaplanował?”. Tak wszystko na wesoło. To wiara niesie takich 
ludzi przez życie.

Moi drodzy, kończę to rozważanie jeszcze takim przykładem 
związanym z krzyżem. Jaki krzyż jest ważny! Wobec krzyża 
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mamy dwa zadania, dwa zobowiązania. Przede wszystkim 
mamy być czcicielami krzyża Pana Jezusa, mamy z pietyzmem 
go całować, mamy stawiać krzyż na widocznym miejscu w na-
szych domach, na stole, na ścianie centralnej. Mamy zabiegać 
o to, żeby krzyże były w szpitalach, w szkołach, w urzędach 
publicznych.

Wiemy, kto nie lubi krzyża. Najbardziej diabeł! Na jednym 
nabożeństwie Odnowy w Duchu Świętym podeszliśmy do 
opętanej kobiety, wziąłem krzyż i ją dotknąłem, i ona zaczęła 
krzyczeć, tak że trudno było ją pohamować. Dla diabła krzyż 
i różaniec to są rzeczy przeklęte.

A więc cześć i wielkie poszanowanie do krzyża oraz przy-
noszenie przed krzyż Chrystusowy naszego życia, naszych 
krzyży życiowych, których nam nie brakuje. Jak klękniesz przed 
krzyżem ze swoją ludzką biedą, ze swoją chorobą, ze swoim 
zmartwieniem, to ci będzie lżej, to twój krzyż stanie się lżejszy 
i go doniesiesz tak, jak Chrystus go doniósł.

I teraz ten obiecany przykład. On pochodzi z lat siedem-
dziesiątych – 1978 rok. Byłem wikariuszem we Wrocławiu 
w Parafii Świętej Rodziny i tam był profesor Masiak, który 
był profesorem, farmakologiem na Akademii Medycznej. Był 
bardzo oddany Kościołowi, pilnował niedzielnej Mszy Świętej. 
Opowiadał mi o profesorze Hugonie Kowarzyku, znakomitym 
profesorze we wrocławskim środowisku Akademii Medycznej. 
Przyszedł czas i na lekarza, i trzeba było się pożegnać z tym 
światem. Ostatnie chwile spędzał w klinice wrocławskiej przy 
ul. Curie-Skłodowskiej, w separatce. Codziennie przychodzili 
jego uczniowie, już z tytułami naukowymi, przychodzili kole-
dzy profesorowie, żeby jeszcze przedłużyć nieco życie swojemu 
mistrzowi, a on wiedział i miał świadomość, że to jest finisz ży-
cia. Pewnego razu, gdy w tej separatce było obecne konsylium, 
to ten profesor, jeszcze przytomny, świadomy, kiwną palcem 
na profesora Masiaka – tego, który mi to opowiadał – i mówi 
tak: „Zdejm ten krzyż”. Profesor Masiak mówił: „Zdjąłem ten 
krzyż, podałem profesorowi, on wziął go do ręki, przytulił do 
ust i ucałował, a potem włożył go sobie pod poduszkę, mówiąc 
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– Niech będzie tutaj ze mną”. I w takiej sytuacji odszedł do 
wieczności. Wielki profesor, uczony, zasłużony chirurg – Hu-
gon Kowarzyk. Jeżeli jest prawdą, co mówią mądrzy ludzie, 
że w chwili śmierci wybiera się to, co się za życia najbardziej 
kochało, to trzeba powiedzieć, że dla tego profesora krzyż był 
szczególną wartością, na której budował swoją lekarską służbę, 
swoje profesorskie życie.

Zakończenie

Moi drodzy, dzisiaj, gdy słyszymy w liturgii o wywyższeniu 
Chrystusa i wiemy, że chodzi tu o wywyższenie na krzyżu, to 
niech już dzisiaj, na nieco ponad tydzień przed Wielkim Piąt-
kiem, odsłoni się ten majestat krzyża Pana Jezusa, byśmy byli 
czcicielami, odnowicielami miłości do krzyża Pana Jezusa, 
i byśmy z naszymi krzyżami przychodzili przed Krzyż Pański, 
żeby nasze krzyże szczęśliwie donieść do końca.

Wyboista droga do prawdy
Świdnica, 10 kwietnia 2019 r.

Msza św. w dziewiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej 
Kościół pw. Świętego Krzyża

Wstęp

W kwietniu przypadają najczęściej Święta Wielkanocne. 
W miesiącu tym wspominamy także kilka rocznic ważnych 
wydarzeń – z naszej najnowszej historii. Idąc po kolei: od kil-
kunastu lat 2 kwietnia przeżywamy rocznicę śmierci św. Jana 
Pawła II. W tym roku była to rocznica czternasta. 10 kwiet-
nia przypada rocznica katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj jest to 
rocznica dziewiąta. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci 
Zbrodni Katyńskiej. W tym roku jest to rocznica siedemdziesiąta 
dziewiąta, zaś 27 kwietnia jest dzień rocznicy kanonizacji pa-
pieża Jana Pawła II. W tym roku jest to rocznica piąta. Dzisiaj, 
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w dziewiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej, w obecnej homilii 
połączymy przesłanie ogłoszonego przed chwilą Bożego słowa 
z tą największą, narodową katastrofą jaka wydarzyła się w Pol-
sce po II wojnie światowej.

1. Przesłanie liturgii słowa środy po V niedzieli 
Wielkiego Postu

W pierwszym czytaniu została nam przypomniana drama-
tyczna scena z Księgi Daniela, scena o trzech bogobojnych 
mężach, wyznawców Boga Izraela, którym pogański król 
Nabuchodonozor rozkazał oddać pokłon sporządzonemu przez 
siebie złotemu posągowi. Mężowie odmówili. Za niewykonanie 
polecenia zostali wtrąceniu do rozpalonego pieca. Prawdziwy 
Bóg Izraela przyznał się do swoich wyznawców, bohaterów 
wiary, zawiesił prawo natury. Ogień, dzięki interwencji Bożej, 
nie zniszczył życia trzech mężów. Zostali ocaleni.

W perykopie ewangelicznej Jezus dziś mówi do nas: „Jeżeli 
trwacie w mojej nauce, jesteście prawdziwie moimi uczniami 
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32). Trwanie 
w nauce Jezusa, to inaczej – trwanie w prawdzie i miłości. Kto 
podejmuje takie trwanie, staje się wolny. Dalej Jezus przypo-
mina, że każdy grzech czyni nas niewolnikami, czyli, kto nie 
trwa w nauce Jezusa, nauce pochodzącej od Ojca, kto nie trwa 
w prawdzie i miłości, znajduje się w niewoli. Chrystus przyszedł 
na ten świat, aby nas z takiej niewoli wyprowadzić.

Podsumowując pierwszy wątek naszej refleksji, możemy 
powiedzieć, że Bóg czasem nie uwalnia nas od cierpienia, ale 
jest dla nas mocą w jego przetrwaniu. Ta było w przypadku 
trzech mężów, którzy doświadczyli krzyża, ale, za sprawą Pana 
Boga, była to droga do zwycięstwa, do ocalenia. Warto przyjąć 
krzyż od naszych wrogów, krzyż dopuszczony przez Boga. 
On dla ufających Bogu, nie staje się przekleństwem, ale drogą 
do końcowego zwycięstwa, do zmartwychwstania. Kto trwa 
w prawdzie, kto pełni czyny miłości, jest wyzwolony. Praw-
dziwa nasza wolność przychodzi do nas przez prawdę i miłość.
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2. Chwała naszym bohaterom

Drodzy bracia i siostry, wspominamy dziś tę największą 
katastrofę narodową, jaka miała miejsce pod Smoleńskiem 
10 kwietnia 2010 r. Straciliśmy w niej naszą elitę narodową 
i państwową. Wśród niej był pan prof. Lech Kaczyński, pre-
zydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wraz z małżonką, pan 
Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Polski na uchodźctwie, 
przedstawicieli ówczesnego parlamentu, rządu, wojska, Kościo-
ła, naczelnych organizacji społeczno-politycznych. Do dziś, po 
dziewięciu latach, nie znamy pełnej prawdy o tym tragicznym 
wydarzeniu. Słusznie i zasadnie podejrzewamy, że karmiono 
nas z wielu źródeł kłamstwem. Nie jest łatwo przezwyciężyć 
i zdemaskować to kłamstwo. Do prawdy zwykle bywa wyboista 
droga. Tak było z drogą do prawdy o zbrodni katyńskiej, która 
trwała 50 lat. Musimy być zatem cierpliwi i wiele modlić się, 
byśmy ujrzeli prawdę o katastrofie smoleńskiej. Wszak tylko 
prawda wyzwala, czyni nas wolnym, tak jak sam Chrystus 
powiedział.

Wiemy, że na drodze do prawdy już na początku podjęto 
błędne decyzje. Okazuje się, że mszczą się karygodne zaniecha-
nia z pierwszych godzin i dni. Niektórzy dziś mówią, że właści-
wie przeżyliśmy podwójną katastrofę: jedną na płycie lotniska 
w Smoleńsku i drugą – katastrofę państwa polskiego, które 
najpierw nie potrafiło zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi 
RP i najważniejszym osobom w kraju, a potem skapitulowało 
i oddało w ręce Rosji prowadzenie śledztwa.

Rodziny katyńskie są przekonane, że Rosjanie na początku 
skłonni byli przystać na duże ustępstwa, ale potem nastąpiła 
blokada i kalkulacje polityczne, które trwają do dziś.

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-
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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 in-
tencja nam towarzyszy podczas tej Mszy Świętej.

Włączeni w przymierze z Bogiem
Niwa, 11 kwietnia 2019 r.

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

Wstęp

Temat dzisiejszej liturgii słowa można wyrazić jednym sło-
wem – przymierze. Jest głównie mowa o przymierzu między 
Bogiem a nami. Dlatego tę refleksję poświęcimy przymierzu 
i połączymy ją z Duchem Świętym, z sakramentem bierzmo-
wania.

Pomyślmy chwilę, czym jest przymierze? Mamy okazję, 
by to sobie przypomnieć. Śpiewaliśmy słowa: „Pan Bóg pa-
mięta o swoim przymierzu”. Za organistą powtarzaliśmy te 
ważne słowa: „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu”. A więc 
najpierw, czym jest przymierze? Jakie są rodzaje przymierza? 
Dalej, przymierze Pana Boga z nami i także sakrament bierz-
mowania jako specyficzny rodzaj przymierza między nami 
a Duchem Świętym.

1. Znaczenie przymierza i jego rodzaje

Zaczynamy od wyjaśnienia, czym jest przymierze. Mniej 
więcej możemy się zorientować czym jest przymierze, gdy 
patrzymy na układy międzyludzkie. Wiadomo, że ludzie za-
wierają ze sobą pewne układy. Są układy międzypaństwowe. 
Możemy np. powiedzieć o przymierzu wojskowym, którym 
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jest NATO. Państwa europejskie i także Stany Zjednoczone 
zawarły przymierze, taki układ obronny, który ma bronić w razie 
niebezpieczeństwa przed jakimś wrogiem.

Moi drodzy, ale takim najbardziej czytelnym przymierzem, 
spośród ludzkich przymierzy, to jest przymierze małżeńskie. 
Małżeństwo jest przymierzem, jest pewną umową, którą za-
wiera dwoje ludzi. Dzisiaj mówią, że to może być ktokolwiek, 
a my stoimy na stanowisku tradycyjnym, Bożym i nie chcemy 
Pana Boga poprawiać, bo Pan Bóg to ustanowił, a wiemy, że 
wszelcy poprawiacze Pana Boga marnie kończą. Pan Bóg usta-
nowił przymierze małżeńskie jako związek między mężczyzną 
i kobietą. Nie między samymi mężczyznami czy niewiastami, 
ale między mężczyzną i kobietą, i na świat przychodzimy jako 
mężczyźni lub kobiety. Płeć, to nie jest sprawa kultury, to nie 
jest sprawa wyboru, tylko to jest sprawa daru, który otrzymu-
jemy w chwili poczęcia i narodzenia. Człowiek przychodzi na 
świat jako mężczyzna lub kobieta i to jest piękne, że jesteśmy 
równi w godności jako ludzie, ale mamy różne funkcje, które 
się dopełniają i pod względem fizycznym, i pod względem 
psychicznym, i duchowym.

Przymierze małżeńskie polega na ślubowaniu. Jest zawie-
rane wtedy, gdy jesteśmy w miejscu świętym, przy ołtarzu. 
Zawierają je małżonkowie. Oni są szafarzami sakramentu mał-
żeństwa. Kapłan jest świadkiem urzędowym, który to przymie-
rze błogosławi. Mówimy popularnie, że kapłan udziela ślubu, 
ale dokładnie jest tak, że ślubu udzielają sobie małżonkowie, 
a kapłan jest urzędowym świadkiem i to przymierze odnotowuje 
później w księgach parafialnych.

Moi drodzy, co sobie ślubujemy? Ślubujemy sobie miłość, 
wierność, uczciwość i bycie razem aż do śmierci. To jest takie 
zobowiązanie. Dajemy z siebie pewien dar, bo zobowiązujemy 
się i mówimy – będę ci wierny, będę cię kochał, nie opuszczę cię 
aż do śmierci, a z drugiej strony otrzymujemy ten dar od drugiej 
osoby. Coś dajemy i ta druga osoba – żona czy mąż – daje nam 
siebie, ofiaruje swoje życie dla nas. Potem, w dobrym małżeń-
stwie, żyjemy jedno dla drugiego i wygaszamy, i umniejszamy 
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ciągle swoje „ja”, żeby w moim sercu było więcej miejsca dla 
„ty”, bo jak pilnujemy tylko swojego „ja”, to jesteśmy egoista-
mi, pełnymi pychy, z którymi jest bardzo trudno współpracować 
i prowadzić dialog. W miłości jest tak, że pomniejszamy nasze 
„ja” i stajemy się pokornymi, żeby zrobić miejsce dla ciebie, 
dla „ty”. Tak żyję, taką postawę życia przyjmuję, żeby tobie 
ze mną było dobrze, nie żeby mi było dobrze, ale żeby tobie ze 
mną było dobrze. Jak zawieram z tobą przymierze, to nie po to, 
żeby być ci kulą u nogi czy ciężarem życiowym, ale żeby być 
kimś, kto ci będzie pomagał, ubogacał, kto będzie dla ciebie 
darem. To jest przymierze małżeńskie.

Wiemy, że każde przymierze może być złamane. W niektó-
rych małżeństwach to przymierze jest raz po raz łamane przez 
niewierność, przez zdrady, a w końcu nawet przez rozwód. To 
jest później tragedia głównie dla dzieci. Małżonkowie myślą 
o sobie, a potem dzieci są zranione i zostają albo przy mamie, 
albo przy tacie, albo otrzymują nowych rodziców. Dlatego, jak 
się przymierze zawiera, to trzeba być wiernym temu przymierzu, 
trzeba być wiernym temu, do czego się człowiek zobowiązał.

Moi drodzy, mamy piękne małżeństwa, piękne, przykład-
ne rodziny, które nas fascynują. Kilka lat temu, jak byłem na 
wizytacji, to proboszcz mnie zaprowadził do rodziny, gdzie 
była chora małżonka. Dzisiaj też byłem u chorych z księdzem 
Wiesławem, ale chcę opowiedzieć o tamtym doświadczeniu 
sprzed lat. Przyszliśmy z proboszczem nawiedzić chorą kobietę. 
Mąż tej kobiety powitał nas w progu, był taki wesoły i ja się 
trochę zdziwiłem – tu chora małżonka, a on taki radosny, taki 
uśmiechnięty. Kobieta leżała na tapczanie, była dosyć poważnie 
chora, bo okazało się, że walczyła z chorobą nowotworową, 
i jak się potem dowiedziałem od proboszcza, za kilka miesięcy 
odeszła, choroba ją pokonała. Ale wtedy, gdy weszliśmy do 
środka i zaczęliśmy rozmawiać, to ten mąż powiedział: „Proszę 
księdza biskupa, ja się dopiero teraz czuję mężem, gdy żona 
zachorowała. Jak ja się cieszę, że mogę przy niej być, że mogę 
ją obsługiwać, że mogę gotować i przygotowywać posiłki, że 
mogę zajmować się praniem. Niech ksiądz biskup sobie wyobra-
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zi, że mieliśmy w swojej historii małżeńskiej takie lata, kiedy 
udało nam się zdobyć duże fundusze, wybudowaliśmy ten dom, 
w którym jesteśmy dzisiaj, dzieci wykształciliśmy, ale proszę 
mi wierzyć, że wtedy byłem mniej szczęśliwy, niż teraz, gdy 
stałem się sługą mojej żony, która jest w niemocy fizycznej”. 
Wiecie, jak tego słuchałem, to byłem ujęty wewnętrznie, nie 
wiedziałem, co powiedzieć, bo tu słowo pochwały było za małe.

Mamy więc takie piękne przymierze małżeńskie. Nie wszy-
scy są draniami – i mężowie, i żony – ale są też niestety takie 
przymierza małżeńskie, które żyją jak pies z kotem i tylko się 
tolerują. Szkoda, że to, co może być piękne, jest czasem w wy-
daniu niektórych ludzi takie marne, takie poślednie. To tyle na 
temat tych różnych przymierzy, bo moglibyśmy jeszcze długo 
mówić na ten temat.

2. Nasze przymierze z Bogiem

Moi drodzy, przechodzimy do następnego punktu – Nasze 
przymierze z Bogiem. Dzisiaj w liturgii, w pierwszym czytaniu 
słyszymy, jak to Pan Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. 
Co mu obiecał? Dwie rzeczy. To, że da mu liczne potomstwo, 
że będzie ojcem licznych narodów, i drugie, co otrzymał od 
Pana Boga, to obietnicę otrzymania ziemi Kanaan, Ziemi Obie-
canej, że to będzie jego ziemia. I wiemy, że potem była próba 
tego człowieka, bo on i jego żona byli już posunięci w latach, 
a nadto okazało się, że Sara jest bezpłodna i nie ma potomka. 
Już nadeszła starość i jakby się okazywało, że Pan Bóg jest 
niesłowny, że nie dotrzymuje tego, co powiedział, bo obiecał 
liczne potomstwo, a go nie ma. Ale wiemy, że Bóg jednak do-
trzymał słowa i Sara w starości poczęła syna Izaaka, którego 
urodziła, gdy była już w podeszłym wieku.

A potem znowu przyszła próba. Pamiętacie, że gdy Izaak 
mógł już chodzić, to Pan Bóg powiedział do Abrahama – Złóż 
swojego syna w ofierze, tak jak się zabija baranka i składa się 
go w ofierze. Pan Bóg jakby zaprzeczył samemu sobie, bo 
wreszcie dał Abrahamowi syna, a teraz każe go złożyć w ofie-
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rze, natomiast następnego syna nie ma. Wielka próba wiary 
i wiemy, że Abraham z tej próby wiary wyszedł zwycięsko. Już 
przygotował miejsce, gdzie Izaak miał być złożony w ofierze, 
ale w ostatniej chwili Anioł Pański mówi: „Nie podnoś ręki 
na chłopca” (Rdz 22,12a). I syn nie został złożony w ofierze, 
tylko Abraham złożył baranka, który tam stał. To była wielka 
próba i dlatego Abrahama nazywamy „ojcem naszej wiary”, 
bo przeszedł przez wszystkie próby wiary. I tu się okazało, że 
Pan Bóg dotrzymuje słowa, jak śpiewaliśmy: „Pan Bóg pamięta 
o swoim przymierzu”.

W przymierzu są podmioty. Albo to są osoby pojedyncze, 
albo grupy ludzi. Jest Pan Bóg, który zawiera przymierze z każ-
dym poszczególnym człowiekiem, ale można też powiedzieć, 
że jest przymierze z całą ludzkością, w tym przypadku było 
przymierze z narodem wybranym. Wiemy, że naród zawodził, 
nie był wierny przymierzu, bo przymierze na tym polegało, 
że Pan Bóg mówił – Daję wam przykazania, zachowujcie je, 
a wtedy będę wam błogosławił. Taki był układ, na którym pole-
gało to przymierze. Przypomnijmy sobie, jak Mojżesz ogłaszał 
ludowi Dekalog i gdy pokazywał dwie tablice z Dziesięciorgiem 
Przykazań, to mówił: „Kładę dzisiaj przed wami życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo, szczęście i nieszczęście. Wy-
bierajcie” (por. Pwt 30,19b). Kto wybierał Boże Przykazania, 
to wybierał życie, szczęście i błogosławieństwo, a kto odpychał 
Boże Przykazania i mówił, że to jest nieważne, to jest nie dla 
mnie, to wybierał nieszczęście, przekleństwo i śmierć. Tak to 
właśnie jest.

Moi drodzy, my też zawarliśmy przymierze z Panem Bogiem 
na chrzcie świętym i wtedy On nas uczynił swoimi dziećmi. 
Wówczas nie mogliśmy jeszcze tego orędzia Bożego przyjąć, 
ale potem rodzice nam o tym powiedzieli i my sami, jak zaczęli-
śmy chodzić na religię i zaczęliśmy się kształcić, to dowiadywa-
liśmy się o tym, co nam Bóg dał. Dał nam życie, bo mogło nas 
nie być, a jesteśmy, włączył nas do Kościoła, obdarzył nas już 
na chrzcie mocą Ducha Świętego i powiedział – „Zachowujcie 
moje przykazania, a Ja wam będę błogosławił”.
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W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa: „Jeśli kto zachowa 
moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51). To jest też 
przymierze. Jezus mówi: „Zachowuj moją naukę, a otrzymasz 
życie wieczne, nie umrzesz, będziesz żył”. Tak się boisz śmierci, 
tak się boisz umierać, a ja ci mówię – „Nie umrzesz na wieki”. 
Umrzesz dla tego świata, ale narodzisz się dla nowego świata. 
To jest przymierze, układ. Z naszej strony zachowanie nauki 
Pana Jezusa, a Bóg daje życie wieczne, które nie może być 
zniszczone, które nie zaznaje śmierci.

3. Bierzmowanie jako przymierze

I zostaje nam jeszcze trzeci punkt, adresowany głównie 
do młodych, do bierzmowanych. Bierzmowanie to jest też 
przymierze. Pan Bóg daje dary Ducha Świętego, które wzmac-
niają naszego ducha w wymiarze poznawczym i w wymiarze 
wolitywnym, bo nasz duch jest słaby, bo nie wszystko wiemy, 
uczymy się i zapominamy. Gdybyśmy studiowali całe życie, to 
i tak nie przeczytamy wszystkich książek, nie zdołamy ogarnąć 
całej wiedzy, która jest zapisana w księgach czy wykładana na 
wyższych uczelniach. Nie jest to możliwe. Jak trudno też roz-
poznać nam prawdę. Gdzie jest prawda? Jak dzisiaj słuchamy 
różnych ludzi, mówiących w telewizji czy oglądamy programy 
w Internecie, na portalach internetowych, to też jest trudno nam 
być przekonanym, kto mówi prawdę, a kto kłamie?

Jesteśmy czasem nieporadni i Pan Bóg nam udziela swojego 
Ducha. Są dary Ducha Świętego, żebyśmy byli bliżej prawdy, 
żebyśmy prawdę łatwiej poznawali, żebyśmy wiedzieli kogo 
słuchać, za kim iść, kto kłamie, kto jest dwulicowy, podstępny, 
kto mataczy, a kto jest przezroczysty, prawy i innym przekazuje 
słowo prawdy. Duch Święty jest nam potrzebny do tego, byśmy 
poprawnie myśleli, poprawnie mówili i poprawnie działali. Jest 
nam Duch Święty potrzebny, żebyśmy mieli siłę do dobrych 
wyborów moralnych.

Np. przychodzi niedziela i koleżanka mówi: „Słuchaj, nic 
się nie stanie, jak jedną niedzielę nie pójdziemy do kościoła. 



378

Jedziemy na wycieczkę, bo tam będzie jakaś piosenkarka, 
będzie koncert i warto go posłuchać”. I ta się daje namówić 
i jadą. Jakby jedna i druga miała Ducha Świętego, to powiedzia-
łaby – „Nie! Spotkanie z Jezusem jest ważniejsze, bo ono nam 
przymnaża Bożego błogosławieństwa. Idziemy do kościoła”.

Jeśli ktoś ci daje alkohol czy – broń Boże – narkotyk, to 
jak masz Ducha Świętego, to powiesz: „Nie, to nie dla mnie”. 
Albo gdy masz wykonać jakieś zadanie i tak ci się nie chce. 
Kiedyś będziesz pisać pracę magisterską czy nawet doktorską 
albo jakieś inne zadania będziesz musiał wykonać, to jak masz 
Ducha Świętego, to się zaprzesz samego siebie i zrobisz to, 
a potem będzie radość i satysfakcja, że cię to coś kosztowało, 
ale to zrobiłeś czy zrobiłaś. Wtedy ty się cieszysz, mama się 
cieszy i inni się cieszą. Zatem Duch Święty jest nam potrzebny, 
żebyśmy mieli silniejszego naszego ducha do poznawania praw-
dy i do dobrych, uczciwych, wyborów moralnych, a konkretnie 
wyboru dobra, a nie zła.

To jest ze strony Pana Boga, Bóg to daje, a my, co dajemy? 
My przyjmujemy zobowiązanie, że będziemy świadkami Jezu-
sa Zmartwychwstałego i będziemy się przyznawać do Jezusa 
przed ludźmi. Jeżeli będziesz gdzieś w towarzystwie koleżanek 
i kolegów, i oni zaczną mówić niedorzeczności religijne albo 
będzie atak na księży, to nie zamkniesz buzi na kłódkę, tylko 
powiesz: „Nie, to nie jest tak”. Nawet, gdy nie będziesz mieć 
argumentów, to jak to zakwestionujesz, to już jest krok do tego, 
żeby podważyć to, co ktoś mówi. Przyznać się do Jezusa to jest 
nasze zobowiązanie. A więc coś za coś. Otrzymujemy Ducha 
Świętego, żebyśmy byli sprawnymi, skutecznymi świadkami 
Pana Jezusa. Niech tyle na dzisiaj wystarczy.

Powtórzmy to, co powiedzieliśmy. Przymierze to jest układ 
między osobami, czyli otrzymujemy pewne dary, a z naszej stro-
ny jest zobowiązanie. Przykładem jest przymierze małżeńskie.

Dalej, przymierze między Panem Bogiem a nami. Pan Bóg 
nam będzie błogosławił, jak będziemy Go słuchać. Nieposłu-
szeństwo Bogu jest przekreśleniem Bożego błogosławieństwa. 
Czasem księżom mówię, jak nie bardzo chcą słuchać: „Słuchaj 
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księże, tam, gdzie jest posłuszeństwo, tam jest Boże błogosła-
wieństwo”. Wtedy ksiądz przyjmuje parafię czy wykonuje jakieś 
polecenie lub prośbę, które mu się przedstawia, bo ksiądz też 
człowiek i też ma czasem swoje myślenie, swoje upodobania. 
Pamiętajmy, że posłuszeństwo równa się błogosławieństwo. 
Kto jest Panu Bogu posłuszny, to jest błogosławiony. „Błogo-
sławiony, kto się boi Pana”, czyli kto słucha Pana Boga.

Sakrament bierzmowania – poczujcie, że jesteście chrze-
ścijanami, nie chowajcie głowy w piasek. Niektórzy będą was 
wyśmiewać, będą czasem z was nieprzyjemnie żartować, ale 
Pan Bóg przyznaje się do swoich. Czasem trzeba trochę pocier-
pieć, ale przychodzi chwila, kiedy jest zwycięstwo.

Zakończenie

Módlmy się w tej Mszy Świętej, żebyśmy wiedzieli, kim 
jesteśmy, a jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. Jezus liczy na 
nas wszystkich, że nie będzie zapomniany, że przez nas będzie 
żył, że przez nas Jego Ewangelia będzie przepowiadana, że 
przez nas Jego miłość będzie urzeczywistniona. Bóg potrzebuje 
Twojego serca, by kochał dzisiaj ludzi, potrzebuje Twoich ust, 
żeby mówić słowo prawdy. Oddaj Mu to, co masz, żeby On żył, 
żeby przez ciebie przychodził, żeby głosił Ewangelię i żeby 
przez ciebie świat czynił lepszym.
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W imię Ewangelii wymagała od siebie 
i od drugich

Ząbkowice Śląskie, 12 kwietnia 2019 r.
Msza św. pogrzebowa za śp. siostrę Marię Andrzeję 

Kościół Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji

1. Śmierć Chrystusa i nasza śmierć

Czcigodni bracia kapłani, z księdzem dziekanem Krzyszto-
fem na czele; droga Matko Ksieni, Matko Gabrielo wraz z całą 
wspólnotą Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji; przedsta-
wiciele rodziny zmarłej siostry Andrzei; umiłowani siostry 
i bracia w Chrystusie, w naszym ziemskim życiu od czasu 
do czasu ocieramy się o śmierć naszych bliskich. Odchodzą 
zwykle do wieczności ludzie starsi, często długo chorujący, 
niekiedy bardzo umęczeni ciężkim życiem. Są odejścia, które 
przewidujemy, których się spodziewamy, ale są też odejścia, 
które nas zaskakują. W ostatnich dniach odeszła do domu Ojca 
siostra Maria Andrzeja od Jasnogórskiej Pani. Taki czas odejścia 
od nas wybrał jej Bóg, nasz Stwórca, Ojciec wszystkich ludów 
i narodów. Żegnamy ją dzisiaj, w piątek. Piątek to dzień tygo-
dnia, w którym wydarzyła się najważniejsza śmierć w dziejach 
świata, śmierć Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża, śmierć na 
odpuszczenie naszych grzechów, śmierć na zbawienie świata. 
Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o tej szczególnej, zbawczej 
śmierci Jezusa, śmierci Boga-Człowieka. Jednakże dzisiejszy 
fragment Ewangelii prowadzi nas dalej, prowadzi nas do gro-
bu, najpierw – kryjącego martwe ciało Jezusa, a potem – do 
grobu pustego. Jezus, zgodnie ze swoją zapowiedzią, umarł 
na krzyżu, został pochowany i zmartwychwstał. Wysłannicy 
niebios, dwaj mężczyźni w lśniących szatach, oznajmili za-
kłopotanym niewiastom, które w poranek wielkanocny zastały 
pusty grób, że Jezus żyje, że naprawdę zmartwychwstał tak, jak 
za ziemskiego życia zapowiedział. Niewiasty usłyszały słowa: 
„Dlaczego szukacie żyjących wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 
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zmartwychwstał” (Łk 24,5b-6a). Jezus zmartwychwstał i obie-
cał zmartwychwstanie wszystkim, którzy w Niego uwierzą. 
Wyraźnie o tym powiedział do Marty, gdy przybył wskrzesić 
jej brata Łazarza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26). 
Prawdą o życiu wiecznym, o końcowym zmartwychwstaniu, 
jest przepełniona Ewangelia Chrystusa i cały Nowy Testament. 
Niedawno w liturgii wielkopostnej słyszeliśmy słowa Pana Je-
zusa: „Nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają 
w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, 
pójdą na zmartwychwstanie życia” (J 5,29). Słowo Chrystusa 
ożywia naszą wiarę w życie wieczne.

Drodzy bracia i siostry, jest zwyczaj, że podczas pogrzebu 
spoglądamy na drogę życia ziemskiego, jaką przebył zmarły 
człowiek. Spójrzmy przeto na drogę życia dziś żegnanej przez 
nas śp. s. Andrzei.

2. Droga życia śp. siostry Marii Andrzei od Jasnogórskiej 
Pani (Karoliny Lis), z klasztoru Sióstr Klarysek 
od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich 
(1934-2019)

S. Maria Andrzeja przyszła na świat 8 października 1934 roku 
w rodzinie Michaliny i Bolesława Lis w Lubartowie. Wraz 
z sześciorgiem rodzeństwa została wychowana w atmosferze 
pełnej miłości i poszanowania wartości religijnych i patriotycz-
nych. Mała Karolina od najmłodszych lat włączała się czynnie 
w życie parafii. Od wstąpienia, w czternastym roku życia, do 
Trzeciego Zakonu św. Franciszka, pogłębiała osobiste życie 
modlitwy i coraz częściej myślała o wstąpieniu do klasztoru. Na 
tej drodze wyprzedziła ją starsza siostra Lucyna, która wstąpiła 
do Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Ząbkowicach 
Śląskich (dawna nazwa sióstr klarysek). W tej sytuacji mama 
nie zgadzała się, aby także druga córka podjęła życie zakon-
ne. Karolina jednak nie zrezygnowała ze swojego pragnienia 
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i postanowiła je zrealizować, kiedy cała rodzina przyjechała do 
Ząbkowic na uroczystość pierwszych ślubów starszej siostry. 
Karolina w tajemnicy przed rodzicami poprosiła o przyjęcie do 
zakonu i w ostatniej chwili przed powrotem oznajmiła rodzinie 
swoją decyzję prosząc o błogosławieństwo. I tak rozpoczęła 
życie w ząbkowickim klasztorze jako siostra zewnętrzna. Na 
obłóczynach w 1957 roku otrzymała imię: s. M. Andrzeja 
od Jasnogórskiej Pani. 31 lipca 1960 roku złożyła pierwszą 
profesję, a dokładnie sześć lat później ślubowała Boskiemu 
Oblubieńcowi na wieki.

S. M. Andrzeja przez wiele lat spełniała obowiązki zakry-
stianki czyniąc wszystko co możliwe, aby Pan Jezus miał jak 
najpiękniejszy dom, każdą pracę spełniając w duchu adoracji. 
Przez kilka lat jeździła wraz w inną siostrą po Polsce w ślad 
za peregrynującą kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
sprzedawała dewocjonalia i w ten sposób pomagała w utrzy-
maniu klasztoru. Podczas podróży siostry często nie miały 
zapewnionego noclegu ani posiłków. To były prawdziwe piel-
grzymki pokutne.

S. M. Andrzeja często spotykając się z wiernymi w kościele, 
stawała się narzędziem w ręku Pana Boga. Dyskretna prośba 
siostry o pomoc w pracach przy świątyni stała się dla niejednej 
dziewczyny początkiem odkrycia drogi powołania zakonnego.

Ostatnie lata życia siostry Andrzei były wypełnione mo-
dlitwą i cierpieniem, spowodowanym licznymi schorzeniami. 
Doczekała pięknego złotego jubileuszu ślubów zakonnych. 
Dużo czasu spędzała przed Najświętszym Sakramentem wła-
ściwie nie rozstając się z różańcem. I Pan powołał ją do siebie 
właśnie wtedy, kiedy kierowała swoje kroki do kaplicy, idąc na 
modlitwę różańcową, we wtorek, 9 kwietnia 2019 roku.

3. Słowo pożegnania

Droga siostro Andrzejo, na zakończenie tej refleksji – jesz-
cze kilka wdzięcznych słów do Ciebie. Wraz z Twoją rodziną 
zakonną dziękujemy dziś Panu Bogu za Ciebie, za Twoje życie 
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ziemskie, które dobiegło końca. Dziękujmy za dobro, które 
Bóg przekazał przez Ciebie w trakcie Twojego życia ludziom, 
których spotkałaś na swoich życiowych drogach.

Droga Siostro, dziękujemy Ci za Twoją pobożność, za Two-
ją wiarę, za modlitwę, za Twoje przebywanie przed Jezusem 
Eucharystycznym.

Droga Siostro, dziękujemy Ci także za Twoją miłość do Ma-
ryi. Dziękujemy za przykład modlitwy różańcowej. W tej chwili 
wpatrzeni w Twoją trumnę, która kryje doczesne Twoje szczątki, 
wznosimy do niebios pokorną prośbę, aby Jezus Chrystus nasz 
Zbawiciel, w swojej łaskawości, podczas tej Eucharystii, wy-
bielił w swojej zbawczej Krwi wszystkie cienie Twego życia, 
aby Cię obdarzył miłosierdziem, przybrał Cię w szaty zbawienia 
i zaprowadził na niebieskie mieszkanie. Spoczywaj w pokoju 
dobra służebnico Pańska. Do zobaczenia w Domu Ojca.

Posłani z odwagą, w miłości do świata, 
by budować w nim jedność

Nowa Ruda-Słupiec, 13 kwietnia 2019 r.
Msza św. w czasie Światowego Dnia Młodzieży – „Łap zasięg” 

Kościół pw. św. Katarzyny

1. Zapowiedź wydarzeń Wielkiego Tygodnia

Oto powoli zbliżamy się do kresu Wielkiego Postu. Przed 
nami Wielki Tydzień, ostatni tydzień czasu przygotowania do 
Świąt Wielkanocnych. Będzie już skrócony, bo Święta Wielka-
nocne zaczynamy świętowaniem tzw. Triduum Paschalnego. To 
jest jedno, wielkie, najważniejsze święto w roku, które obejmuje 
trzy dni i te trzy dni nazywają się z języka łacińskiego Triduum 
Paschalne. Zaczynamy je w Wielki Czwartek, wieczorną Mszą 
Świętą Wieczerzy Pańskiej, kiedy dziękujemy za dar sakramen-
tu Eucharystii, za dar kapłaństwa i kiedy jest przypomniane 
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ogłoszenie nowego przykazania – przykazania miłości. Potem 
Wielki Piątek, czyli dzień śmierci Pana Jezusa, kiedy rozwa-
żamy mękę i śmierć Chrystusa. Następnie jest Wielka Sobota 
– dzień wyciszenia i adoracji przy grobie Pańskim, a wieczorem 
jest Wigilia Paschalna, podczas której słyszymy już radosne, 
wielkanocne „Alleluja” i są procesje rezurekcyjne. Kościół 
pozwala na dwie formy tej procesji rezurekcyjnej. W niektórych 
kościołach jest po zakończeniu Wigilii Paschalnej, a w innych 
kościołach jest o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania. Zatem 
taki oto najważniejszy tydzień w roku mamy przed sobą i dla-
tego nazywa się on – Wielki Tydzień. Jest Wielki Poniedziałek, 
Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 
Wielka Sobota i Wielka Niedziela, czyli Niedziela Zmartwych-
wstania. Zresztą, każda niedziela w ciągu roku, a mamy ich 
około pięćdziesiąt dwie, jest pamiątką Wielkanocy, tej wielkiej 
Niedzieli Zmartwychwstania.

Mamy w ciągu roku dwie takie noce. Jest noc Bożego Na-
rodzenia, noc betlejemska. Jest długa czasowo, bo w naszej 
szerokości geograficznej to jest najdłuższa noc w roku, noc 
bardzo ważna, bo wtedy w Betlejem narodził się Jezus Chry-
stus. I jest druga taka szczególna noc w roku, to jest ta Wielka 
Noc, „wielka” nie w sensie długości, ale w sensie ważności, bo 
w tę wielką noc Pan Jezus zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. 
W Orędziu paschalnym, które śpiewamy podczas liturgii wi-
gilii paschalnej są słowa, że ta wielkanocna noc była jedynym 
świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa.

To, droga młodzieży, takie przypomnienie, żebyśmy wie-
dzieli, co nas czeka, że jesteśmy w takim szczególnym i ważnym 
miejscu roku liturgicznego, przed Wielkim Tygodniem.

2. Chrystus przywraca utraconą jedność

Dzisiaj, gdy słuchaliśmy przed chwilą Bożego słowa, to 
z pewnością wszyscy uświadomiliśmy sobie, że Pan Bóg w tym 
słowie mówi nam dzisiaj o wezwaniu do jedności. Wolą Bożą 
było to, żeby ludzie byli w jedności z Bogiem i między sobą. 
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Takie było Boże zamierzenie, ale niestety grzech pierwszych 
rodziców potargał tę jedność, a więc została zniszczona jedność 
z Bogiem. Gdy pierwsi rodzice się ukryli, to Pan Bóg zapytał 
Adama: „Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9b). To był znak, że jedność 
została zerwana. I ten grzech pierworodny zniszczył czy też 
osłabił jedność między ludźmi, między synami Adama i Ewy. 
Wiemy, że Kain zabił Abla, czyli nie było już między braćmi 
jedności.

Grzech, to jest dzieło szatańskie i zawsze niszczy jedność. 
To dzisiaj przepowiada prorok Ezechiel, że będzie czas, kiedy 
Pan Bóg będzie tworzył jedność, kiedy będzie przywracał 
jedność rodzaju ludzkiego z Bogiem i także będzie budowana 
jedność między ludźmi na mocnym fundamencie. Te słowa 
prorok napisał wtedy, gdy Królestwo Izraelskie było podzielo-
ne. Wiemy, że król Dawid zjednoczył poszczególne plemiona 
w jedno państwo ze stolicą w Jerozolimie i przekazał to dosyć 
mocne państwo swojemu synowi, Salomonowi. Dawid panował 
około czterdzieści lat i tyle też królem Izraela był Salomon. 
Salomona znamy z tego, że z polecenia Bożego wybudował 
świątynię w Jerozolimie, która przetrwała od wieku X do wie-
ku I po Chrystusie i dopiero w 70 roku została przez Rzymian 
zniszczona. To była ostoja i centrum kultu religijnego. Ale gdy 
Salomon odszedł do wieczności, królestwo zostało podzielone 
na dwa: południowe – judejskie i północne – izraelskie. W po-
łudniowym stolicą była Jerozolima, a w północnym Samaria. 
I prorok marzył o jedności, o zjednoczeniu tego rozbitego na 
dwa królestwa narodu. Wiemy, że jednak do tego zjednoczenia 
nie doszło, bo potem obydwa te królestwa poupadały.

W Ewangelii dzisiejszej też jest mowa o jedności i ta jedność 
jest złączona z osobą Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy słowa: 
„Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,51b-52).

Pracowałem przez rok po święceniach na takiej parafii we 
Wrocławiu – to już było prawie pięćdziesiąt lat temu – i tam, 
w głównym ołtarzu na ścianie był krzyż, pod krzyżem stał 
jeden z apostołów i był napis: „Aby byli jedno”. Jezus umarł 
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za nas wszystkich, aby nas wszystkich zjednoczyć z Bogiem 
i także między sobą. To jednoczenie nie jest jeszcze pełne. Ono 
się staje i to jest pewne zadanie, które Pan Bóg postawił przed 
ludzkością. To od nas też zależy, od naszego zaangażowania 
czy to zadanie będzie wypełnione, żebyśmy się jednoczyli 
z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym i tworzyli także 
jedność między sobą.

Droga młodzieży, jesteśmy ciągle rozbici, jedność jest 
poszargana w naszych rodzinach. Gdy patrzycie na waszych 
rodziców, to też różnie bywa w waszych rodzinach, bo w każdej 
rodzinie trwają sprzeczki i są poróżnienia, ale jest dobrze, jak 
potrafimy sobie przebaczyć, jak potrafimy podać sobie dłonie 
do zgody i po cichych dniach potrafimy znowu odbudować 
jedność w naszych małżeństwach czy rodzinach. Ale wiemy, 
że są takie duże poróżnienia, które kończą się odejściem mamy 
czy taty z domu.

Wczoraj wieczorem słuchałem transmisji w Radiu Maryja 
z rekolekcji młodzieżowych. Ksiądz Antoni, salezjanin, pro-
wadził tę audycję i było dwóch rekolekcjonistów. Do północy 
były przejmujące telefony. Ludzie składali świadectwa, były 
też pytania do rekolekcjonistów i padały takie wzruszające, 
poruszające odpowiedzi. Może tylko o jednym powiem, bo 
nie wszystko zapamiętałem. Mianowicie, dzwoniła pani, która 
straciła niedawno syna. Miała męża, który był trochę obojętny 
religijnie, ale syna dobrze wychowała, był związany z Ko-
ściołem. I zginął w wypadku. Wtedy ten mąż skoczył na żonę 
z otwartą buzią i powiedział: „Zobacz, twój Bóg to kat. Zabrał 
nam dziecko. Zabrał nam syna. W jakiego ty Boga wierzysz? 
Dlaczego on zginął? Przecież był ministrantem, służył do Mszy 
Świętej, chodził z tobą do kościoła, a ja nie chodzę. Dlacze-
go tak się stało? Jaki jest ten Bóg, że nam zabrał takie dobre 
dziecko?” I tak sobie myślałem, co ten ksiądz rekolekcjonista 
odpowie i odpowiedział mniej więcej w ten sposób, piękniej 
niż ja to powtórzę, bo to, co on powiedział, było rzeczywiście 
ładne. Powiedział: „Wie pani, niech sobie pani wyobrazi, że stoi 
pani pod krzyżem na Golgocie przy Maryi. Maryja też straciła 
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swojego Syna, patrzyła, jak On konał, jak Go maltretowali, 
jak Go zabijają, jak umierał. I dzisiaj podobną sytuację pani 
przeżywa”. On mówił jej po imieniu, bo tam jest taki konwe-
nans, że mówią sobie po imieniu. Mówił: „Jesteś w tej chwili 
w sytuacji, że stoisz przy Matce Bożej i trzeba to przetrwać”.

Chrystus poszedł do otchłani, by ogłosić zwycięstwo nad 
śmiercią, by ogłosić, że zbawienie zostało dokonane, bo Syn 
Boży umarł na krzyżu, Sprawiedliwy umarł za niesprawie-
dliwych, został przybity rękami złoczyńców, żeby ci niespra-
wiedliwi mogli żyć. I ten ksiądz dalej kontynuował: „Słuchaj, 
twój syn jest szczęśliwy w wieczności i będzie się cieszyć, 
jak przestaniesz płakać jako jego mama. On pragnie, żebyście 
dobrze żyli, żeby twój mąż, a jego tato, odkrył w Chrystusie 
Zbawiciela, żeby pojednał się z Kościołem i żebyście oboje 
do niego dołączyli, jak przyjdzie czas zamknięcia życia ziem-
skiego, żebyście byli razem”. Tak to mniej więcej tłumaczył 
ojciec rekolekcjonista i było to bardzo ujmujące i może jeszcze 
szerzej powiedziane.

Tych telefonów było w sumie kilkanaście i też odpowiedzi 
były bardzo piękne. Myślę, że jak ludzie słuchali tego wczoraj 
wieczorem, to byli tym zbudowani.

Moi drodzy, więc mamy poróżnienia, a dzieło Jezusa doko-
nane na krzyżu, to jest dzieło naszego odkupienia, ale także ma 
ono na celu zaprowadzenie i umocnienie więzi jedności między 
ludźmi a Bogiem i także jedności wzajemnej między ludźmi.

3. Postawy wobec osoby i czynów Jezusa

Wróćmy jeszcze do Ewangelii, w której też natrafiamy na 
rozdwojenie. Są wyraźnie wymienione dwie grupy ludzi. Jest 
grupa ludzi, która była świadkiem wskrzeszenia Łazarza, cudu, 
którego Jezus dokonał tuż przed swoją męką, gdy przybywał na 
Święta Paschalne. Łazarz był już cztery dni w grobie i ewange-
lista mówi, że wielu uwierzyło, jak zobaczyło Łazarza, o którym 
wiedziano, że cztery dni już nie żył i już się ciało rozkładało. 
Dowiedzieli się wtedy kim był Jezus i wielu w Niego uwierzyło. 
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Ale nagłośnienie tego cudu o wskrzeszeniu zaniepokoiło Wy-
soką Radę Żydowską, taki parlament żydowski, który rządził 
krajem. Na jej czele stał arcykapłan Kajfasz i on wypowiedział 
słowa, których może nie był świadom. Słowa te rozumiał inaczej 
niż rozumieli je potem ci, którzy z tymi słowami się zapoznali. 
Otóż Kajfasz, na słowa arcykapłanów i faryzeuszy: „Jeżeli Go 
tak pozostawimy [mowa o Chrystusie] to wszyscy uwierzą 
w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte, 
i nasz naród”, odpowiedział: „Wy nic nie rozumiecie i nie bie-
rzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek 
umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród” (J 11,48.49b-50). 
Więc zdaniem Kajfasza trzeba Jezusa zabić, wydać na Niego 
wyrok śmierci, żeby ocalić naród. To było tak rozumiane w wy-
miarze doczesnym, światowym i tak też zrobiono – wydano 
na Jezusa wyrok śmierci, który potem Piłat potwierdził, bo 
był namiestnikiem rzymskim i prawo domagało się, żeby ten 
wyrok śmierci, który wyraził Sanhedryn, potwierdził jeszcze 
Piłat, namiestnik rzymski. Ze strachu potwierdził, mimo że 
jako człowiek wykształcony na prawie rzymskim, nie widział 
takiej winy, żeby Jezusa skazywać na śmierć. Ale wyrok został 
potwierdzony i uważano, że to będzie koniec, że sprawa z Je-
zusem jest zakończona, że śmierć zakończy wszystko, a ludzie 
trochę pogadają i historia Jezusa będzie zamknięta. Wiemy, że 
takie myślenie członków Sanhedrynu było fałszywe, bo Jezus 
zmartwychwstał i dzięki zmartwychwstaniu żyje z nami w Ko-
ściele od dwóch tysięcy lat i będzie Kościół prowadził „przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20b). Słowa, 
które na początku odczytałem, to jest już janowy komentarz: 
„Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,51b-52).

4. Posłani do świata jako apostołowie jedności

Moi drodzy, Pan Jezus chce jednoczyć świat i nam takie 
zadania daje, byśmy ludzi jednoczyli z Bogiem i między sobą 
na wartościach chrześcijańskich, na prawdzie i miłości, czyli 
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krótko, na nauce Pana Jezusa. Prawdziwej jedności nie można 
zbudować na innym fundamencie. Były próby. Przypomnijmy 
sobie, że rewolucja francuska z Ewangelii zabrała nam hasła 
– wolność równość, braterstwo, ale bez odniesienia tych war-
tości do Boga, nic z tego nie wyszło. Potem na linii takiego 
myślenia narodził się marksizm. Jak byłem w waszym wieku, 
to śpiewaliśmy „Międzynarodówkę”, w której były słowa: „Gdy 
związek nasz bratni ogarnie ludzki ród”. Wasze mamusie może 
jeszcze to śpiewały i myśmy też to śpiewali w szkole: „Bój to 
będzie ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz 
bratni ogarnie ludzki ród”. I ten związek bratni miał ogarnąć. 
Wiemy, że w 1920 roku bolszewizm chciał zawładnąć całą Eu-
ropą, a myśmy go powstrzymali. Doświadczaliśmy budowania 
jedności na tych prawidłach, które wskazywał marksizm i co 
z tego wyszło? Nic nie wyszło. Dzisiaj jest Unia Europejska 
i nowa próba budowania jedności w Europie. Nic z tego nie 
wyjdzie, jak zepchniemy na margines wartości chrześcijańskie, 
wartości Jezusa Chrystusa, które On wskazał – prawda, miłość, 
jedność, służba. Przede wszystkim prawda i miłość – szcze-
gólne dwie wartości, za które Jezus oddał życie. Nic z tego nie 
będzie. Już wiemy, jakie są poróżnienie, jak nas boksują za 
reformę sądownictwa. Pamiętajcie, że trzeba się dużo modlić 
do Ducha Świętego, żebyśmy wiedzieli kogo słuchać, kto mówi 
prawdę, kto kłamie i za kim iść. Duch Święty nam przypomi-
na, że prawdę na ziemię przyniósł Jezus Chrystus, że to jest 
najsilniejsza myśl na ziemi, według której trzeba kształtować 
życie, żeby je wygrać i żeby potem przejść do życia wiecznego. 
Prawda przechodzi w miłość, bo prawda, która jest czyniona, 
jest miłością i to jest droga do jednoczenia.

5. Krzyż znakiem miłości Boga do człowieka

Na krzyżu, który dzisiaj nieśliśmy, mamy dwie belki, to 
wiecie. Belka pionowa to jest symbol naszej jedności z Bogiem. 
Jezus Chrystus tę jedność nawiązał, trzeba ją tylko przyjąć 
i dać się Panu Bogu pokochać. Pan Bóg nas kocha, a my sobie 



390

to lekceważymy, a my w to nie wierzymy. Dzisiaj tak pięknie 
mówiono w konferencji, że wszyscy jesteśmy przez Boga 
umiłowani. Gdyby Bóg ciebie i mnie nie kochał, to by nas nie 
było. Słowo „jestem”, „żyję” trzeba tłumaczyć – „jestem ko-
chany”, „jestem kochana”. Przez kogo? W pierwszym rzędzie 
przez Pana Boga. Nasze istnienie, nasze życie, to jest znak, że 
Bóg nas kocha, bo gdyby nas nie kochał, to by nas nie było, 
a jak nas stworzył i pozwolił na nasze zaistnienie, to się nie 
może nas wyrzec. My broimy, my zapominamy, my grzeszymy, 
a Bóg jest ten sam, z tą samą miłością i w to trzeba uwierzyć. 
I jak tylko to zabierzcie z tego spotkania młodzieżowego, to 
już zabieracie wielki skarb, którego trzeba pilnować, żebyście 
się nie dali okraść z przekonania, z wiary, że tak jest. Nawet 
mama czasem może nas zostawić, ale to rzadko się zdarza. Jest 
taki tekst u proroka Izajasza, słowa Pana Boga: „Czyż może 
niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha 
syna swego łona?” i dodaje: „A nawet, gdyby ona zapomniała, 
Ja nie zapomnę o tobie” (Iz49,15). Miłość Boża jest zawsze 
większa i pierwsza od miłości mamy czy taty. Nasza miłość 
jest zawsze kulawa, ograniczona, dlatego chcemy ciągle odna-
wiać w sobie wiarę w miłość Pana Boga do nas. To jest jedna 
z podstawowych spraw w naszym życiu, naszej świętej wiary, 
byśmy nigdy nie zatracili tego przekonania, cokolwiek się bę-
dzie z nami w życiu działo i jakakolwiek zaistnieje sytuacja. 
My tego może od razu nie pojmujemy, bo nam się wydaje, że 
to jest zaprzeczenie. Ludzie pytają, gdzie był Bóg, jak palono 
ludzi w Auschwitz, w Oświęcimiu? Żydzi do dzisiaj pytają, 
gdzie był Bóg? A papież Benedykt zapytał: „A gdzie był Bóg, 
gdy Jezus umierał na krzyżu?” I dał odpowiedź – „Na krzyżu”. 
A czasem odpowiadają, że Boga tam nie było, bo Go ludzie 
stamtąd wypędzili, nie chcieli mieć Boga w sercu, nie chcieli, 
żeby Pan Bóg miał wpływ na kształtowanie współżycia między 
ludźmi. Jak nie ma Boga, to wszystko wolno, to wolno zabijać. 
Jak nie ma Pana Boga, to wszystko wolno, a jak Bóg jest, to 
On wskazuje, co wolno, a czego nie wolno i robi to dla naszego 
dobra, dla dobra ludzkości.



391

Zakończenie

Droga młodzieży, wiele jeszcze byłoby do powiedzenia, 
zresztą nigdy wszystkiego nie można powiedzieć. Dzisiaj popro-
śmy Pana Jezusa, który za chwilę przyjdzie do nas w Komunii 
Świętej, żebyśmy Go na nowo pokochali i żebyśmy nosili 
wdzięczność za to, że się zgodził za nas umrzeć, że jesteśmy 
Jego uczniami. Prośmy też, żebyśmy byli Jego świadkami, 
żebyśmy nie byli dwulicowcami. Są dzisiaj tacy ludzie w par-
tiach politycznych i widzimy ich, że są wierzący, bo pacierz 
mówią, do kościoła chodzą, nawet się wyspowiadają, a czasem 
na Kościół gadają, Pana Boga linczują, krytykują, bo mają usta 
zamknięte i się boją – bo taka jest poprawność polityczna. Jest 
takie rozdwojenie, a człowiek powinien być przejrzysty. Na 
zewnątrz i wewnątrz mamy być jednowymiarowi, czyli mamy 
być przyjaciółmi Chrystusa. Niech tak się stanie.

Okrzyk „hosanna!” i „ukrzyżuj!”
Świdnica, 14 kwietnia 2019 r.
Msza św. w Niedzielę Palmową 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Chrystus w liturgii Niedzieli Palmowej

Niedziela dzisiejsza ma podwójną nazwę. Zwiemy ją 
Niedzielą Palmową lub Niedzielą Męki Pańskiej. Podczas 
dzisiejszej, uroczystej liturgii czytamy dwie Ewangelie: pierw-
szą – przy poświęceniu palm – fragment Ewangelii ukazujący 
Chrystusa podczas triumfalnego wjazdu do Jerozolimy na świę-
ta paschalne, drugą stanowi opis męki Pana Jezusa, ukazujący 
naszego Zbawiciela w sytuacji poniżenia i cierpienia.

Najpierw, wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy. Jezus był witany radosnymi okrzykami: „Błogosła-
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wiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie 
i chwała na wysokościach” (Łk 19,38). Ludzie słali płaszcze na 
drodze i rzucali pod jego nogi gałązki drzew oliwnych i palmy. 
Była to godzina ziemskiego triumfu Syna Bożego.

Podczas dłuższej Ewangelii czytanej lub śpiewanej podczas 
Mszy św. patrzymy na Jezusa cierpiącego. Po Ostatniej Wiecze-
rzy, w ogrodzie Oliwnym Jezus został schwytany, uwięziony 
i osądzony. Na dziedzińcu Piłata tłum wołał: „Niech będzie 
ukrzyżowany!” (Łk 23,21). Owo radosne „hosanna!” sprzed 
kilku dni, zamieniło się na okrutne „ukrzyżuj go!”. Nie wiado-
mo, czy byli to ci sami ludzie. W każdym razie, Jezusa na placu 
przed Piłatem nie miał kto bronić. Jezusowi włożono potem na 
ramiona krzyż i zaprowadzono na wzgórze Golgota i tam Go 
ukrzyżowano i doprowadzono do śmierci.

Te dwie sytuacje z życia Chrystusa uobecniają się w dziejach 
świata, w dziejach narodów, a także w życiu poszczególnych 
ludzi. Jezus w swoich uczniach, także i w nas bywa niekiedy 
wychwalany, ale także i wyśmiewany, wyszydzany i skazywany 
na śmierć.

2. Pasja Jezusa w ujęciu św. Łukasza

W obecnym roku czytamy opis męki Pana Jezusa z Ewan-
gelii według św. Łukasza. Warto zauważyć, że ten ewangelista 
przekazał nam w opisie męki Pana Jezusa takie szczegóły, 
których nie znajdujemy u pozostałych ewangelistów. Są to: 
odesłanie Jezusa przez Piłata do Heroda (por Łk 23,8-12); 
spotkanie Jezusa w czasie drogi krzyżowej z niewiastami 
(por. Łk 23,27-31); modlitwa Jezusa za krzyżujących Go: „Oj-
cze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34) oraz 
scena z Dobrym Łotrem (por. Łk 23,39-43).

Wszystkie te epizody odnotowane przez ewangelistę Łuka-
sza są bardzo pouczające i godne kontemplacji. Pomyślmy dzi-
siaj, w jakich chwilach naszego życia wołaliśmy dla Chrystusa 
radosne, pełne uwielbienia „hosanna”, a kiedy przydarzyły się 
sytuacje, w których byliśmy podobni do tych, którzy krzyczeli: 



393

„Ukrzyżuj!”. Dziękując Chrystusowi za Jego cierpienie za nas, 
prośmy pokornie, abyśmy w mocy Bożego Ducha, nigdy nie 
zdradzali naszego Pana.

Namaszczeni i posłani
Dobromierz, 15 kwietnia 2019 r.

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

Wstęp

Przystępujemy do homilii mszalnej, która ma być bezpo-
średnim przygotowaniem do przyjęcia darów Ducha Świętego. 
Najpierw pochylimy się nad czytaniami biblijnymi, bo to jest 
głos Pana Boga, który został zaadresowany do nas w ponie-
działek Wielkiego Tygodnia i potem nawiążemy do sakramentu 
bierzmowania, do darów Ducha Świętego, które otrzymają 
młodzi kandydaci.

1. Chrystus namaszczony Duchem Świętym pełni 
dzieło odkupienia

Pierwsze czytanie jest wyjęte z Księgi Izajasza. Przypomnę, 
że Izajasz to był jeden z szesnastu proroków. Było czterech 
proroków „większych” i dwunastu „mniejszych”. To byli ci, 
którzy pozostawili po sobie księgi. Wśród proroków „więk-
szych” był Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel – to pamiętamy 
z katechizmu. Największy z tej czwórki jest Izajasz, dlatego że 
on najdokładniej przepowiedział, kim będzie Mesjasz. I w tym 
dzisiejszym fragmencie słyszeliśmy słowa, które dotyczą Me-
sjasza: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, 
w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim 
spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni 
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podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 
On niezachwianie przyniesie Prawo” (Iz 42,1-3). Te słowa odno-
simy do Pana Jezusa, który jest Mesjaszem, czyli Zbawicielem. 
Prorok Izajasz, siedem wieków przed Chrystusem, potrafił tak 
dokładnie mówić o Mesjaszu, który przyjdzie w Izraelu. Skąd 
miał taką wiedzę? Skąd to wiedział? Duch Święty, który działał 
przez proroków, jak to wyznajemy w Credo, dał mu takie na-
tchnienie, że o tym powiedział i nawet potrafił uwydatnić cechy 
Mesjasza, cechy bardzo bogobojne i to się potwierdziło. Pan 
Jezus był prorokiem, był przedobrym Bogiem-Człowiekiem 
i działał, nauczał, czynił cuda w mocy Bożego Ducha. Pan, 
który mnie pięknie witał, przypomniał, że hasło tegorocznego 
programu duszpasterskiego brzmi: „W mocy Bożego Ducha”. 
Najpierw te słowa odnosimy do Pana Jezusa. Pan Jezus, poczę-
ty za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi, nauczał, czynił 
cuda, wycierpiał za nas rany, umierał i zmartwychwstał w mocy 
Bożego Ducha. Pamiętacie, że ten Duch Święty zstąpił do 
Niego wtedy, gdy Jezus był chrzczony przez Jana w Jordanie. 
Wtedy ludzie widzieli gołębicę, która zstąpiła na Jezusa. Była 
symbolem Ducha Świętego i to zstąpienie oznaczało, że Duch 
Święty napełnił Jezusa. Dlatego, w mocy tego Bożego Ducha, 
Pan Jezus wykonał wolę swego Ojca – misję zbawienia świata.

Moi drodzy, kończy się Wielki Post. W tym czasie słysze-
liśmy wiele wezwań do pokuty, ale także, kto chodził w piątki 
na drogę krzyżową, kto także śpiewał przepiękne gorzkie żale 
w niedziele wielkopostne, to miał okazję rozważać mękę Pana 
Jezusa, Jego cierpienie i potem Jego śmierć na krzyżu. Wie-
my, że Jezus był kuszony. Pod krzyżem stali różni ludzie, była 
Maryja, która nic nie mówiła, ale swoją obecnością była przy 
Jezusie, gdy On cierpiał i umierał; była Maria Magdalena, był 
Jan – umiłowany uczeń, ale byli też oprawcy, pluton egzekucyj-
ny, który miał za zadanie dopilnować, żeby Jezus rzeczywiście 
na krzyżu zginął. I oni szydzili z Jezusa: „Jeśli jesteś Synem 
Bożym, zejdź z krzyża” (Mt 27, 40b), a uwierzymy Ci, ale Jezus 
nie dał się sprowokować. Jeżeli przedtem potrafił rozmnożyć 
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chleb, uciszyć burzę, leczyć chorych, sparaliżowanych stawiać 
na nogi, jeżeli nawet potrafił wskrzesić Łazarza, to mógł się też 
uwolnić, a nie uczynił tego. W mocy Bożego Ducha wycierpiał 
za nas rany, żebyśmy mieli grzechy odpuszczone. To my po-
winniśmy być powieszeni na krzyżu i umrzeć za nasze grzechy, 
to my powinniśmy otrzymać taką karę, a Jezus za każdą i za 
każdego z nas – za mnie także – umarł na krzyżu, żebyśmy 
mieli grzechy przebaczone, żeby potem niebo było otwarte 
i żeby potem być przyjacielem Pana Boga na wieczne teraz, na 
wieczność. To oznaczała śmierć Pana Jezusa – Sprawiedliwy 
dobrowolnie umarł za niesprawiedliwych, Jezus bez grzechu 
umarł za nas, grzeszników.

2. Chrystus namaszczony przez Marię w Betanii

Moi drodzy, sześć dni przed swoją śmiercią – jak słyszymy 
w dzisiejszej Ewangelii – Pan Jezus przybył do Betanii. Kto 
tam mieszkał? Mieszkała tam przyjazna rodzina, rodzeństwo 
– Łazarz i jego dwie siostry – Maria i Marta. Z Ewangelii do-
wiadujemy się, że Marta była wspaniałą gospodynią, zawsze 
wystawiała to, co najlepsze, gdy Jezus przychodził i chciała Go 
jak najlepiej ugościć, a jej siostra – Maria – była troszkę inną 
osobą, mianowicie, była ciekawa, co Pan Jezus naucza, co robi 
i dlatego słuchała, co Jezus opowiadał, gdy przychodził do nich. 
I wiemy, że przyszedł czas, że Łazarz zmarł. Siostry, wiedząc 
że brat zbliża się do śmierci, powiadomiły Jezusa, który był 
w pobliżu. O co chodziło? Siostry prosiły, żeby Jezus przyszedł 
i uzdrowił swojego przyjaciela, bo wiedziały, że to czynił, że 
wypowiadał słowa i te słowa były skuteczne, np. „Wstań, weź 
swoje łoże i idź do domu” (Mk 2,11). I ten, kto był sparaliżowa-
ny i usłyszał te słowa, wstawał, brał swoje łoże i szedł. Dlatego 
na Jezusa liczono, że przyjdzie i On faktycznie przyszedł, ale 
się spóźnił i zrobił to celowo. Jak przybył do Betanii, to Mu 
powiedziano, że Łazarz już cztery dni leży w grobie. Marta była 
pełna żałości i powiedziała: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by 
nie umarł” (J 11,21), ale Jezus wiedział, co ma zrobić i rzekł: 
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„Usuńcie kamień” (J 11,39a). Marta powiedziała: „Panie, już 
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie” (J 11,39b), 
ale posłuchali Jezusa i usunęli kamień, a wtedy Jezus zawołał: 
„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz” (J 11,43) i Łazarz wyszedł.

Ta dzisiejsza scena, opisana w Ewangelii, wydarzyła się, 
gdy Łazarz był już przywrócony do życia i jest powiedziane: 
„Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, 
czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego” (J 11,45). Oni byli 
zaciekawieni, jak wygląda ten Łazarz, który zmarł, a którego 
Jezus przywrócił do życia. Wiemy, że wtedy był już taki czas, 
kiedy Jezus był napiętnowany. Już Sanhedryn, czyli najwyższa 
władza żydowska – powiedzielibyśmy taki dzisiejszy polski 
parlament – wydał na Niego wyrok śmierci i to zaproszenie 
Pana Jezusa do Betanii, do rodziny Łazarza, było wielkim 
ryzykiem. Pan Jezus też chyba wiedział, jak szedł do swoich 
przyjaciół, że też mogą być napiętnowani, że przyjmują Go, tego 
wichrzyciela, tego, który się równa Bogu, odpuszcza grzechy, 
czyni się Bogiem, ale oni podjęli to ryzyko.

W dzisiejszej scenie jest mowa o namaszczeniu. Maria, 
ta siostra nastawiona na słuchanie, wzięła olejek, którym na-
maszczano ludzi po śmierci, bo bardzo pachniał, i wylała go na 
nogi Pana Jezusa i Go namaściła. Nie wiadomo dokładnie ilu 
apostołów było z Jezusem, ale był tam Judasz i jak to zobaczył, 
to zaprotestował i powiedział: „Czemu to nie sprzedano tego 
olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?” (J 12,5). 
Trzysta denarów, to była mniej więcej taka suma, na którą trzeba 
było pracować cały rok, a więc roczna pensja, zdaniem Judasza, 
została wyrzucona w błoto, bo Maria ten olejek wylała na nogi 
Pana Jezusa. I ewangelista wyjaśnia, że Judasz tak powiedział 
i sprzeciwił się nie dlatego, że rzeczywiście dbał o biednych, 
bo tak naprawdę nie dbał, a nawet wykradał kasę, bo był 
skarbnikiem w gronie dwunastu apostołów. Na tym polegała 
jego przewrotność, jego fałszywość, że co innego mówił, a co 
innego czynił i to jest coś, co się wiąże z Judaszem. Jak mówimy 
komuś – „Ty Judaszu” – to chcemy powiedzieć – „Nie bądź 
przewrotny, nie bądź fałszywy”.
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Moi drodzy, ta scena rozegrała się sześć dni przed śmiercią 
Pana Jezusa. Dokończymy jeszcze wyjaśnianie namaszczenia. 
Pan Jezus go przyjął, bo wiedział, że takiego namaszczenia nie 
będzie przy Jego śmierci. Dlaczego? Dlatego, bo przyjmujemy, 
że Jezus umarł gdy była godzina piętnasta. To jest taka mniej 
więcej godzina, o której Jezus zmarł, ale wiemy, że czas jest 
różny i w tej chwili w Izraelu już jest ciemno, bo jest różnica 
czasowa. Ale, jak przychodzi piątek, to w niektórych kościołach 
na Zachodzie bije dzwon. Jak byłem w niemieckiej parafii, 
w której parę razy miałem zastępstwo, to zawsze w piątek 
o godzinie trzeciej po południu bił dzwon na upamiętnienie 
śmierci Pana Jezusa. Pan Jezus zmarł w piątek, gdy już słońce 
się zaćmiło, było trzęsienie ziemi i wnet nastał wieczór. Zanim 
Jezusa zdjęto z krzyża, to już zapadał wieczór, a w szabat, 
w sobotę, był zakaz i nie wolno było wykonywać żadnych 
prac, dlatego namaszczenie Jezusa trzeba było opuścić. Kobiety 
jednak nie dały za wygraną i to namaszczenie przełożyły sobie 
na dzień po szabacie, czyli na niedzielę. I wiemy, że wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, poszły do grobu z olejami, 
żeby Jezusa namaścić. Przychodzą, a grób pusty. Ten pusty grób 
był pierwszym znakiem, że Jezus zmartwychwstał. A potem 
Jezus się im ukazał, była rozmowa i kobiety otrzymały misję. 
Tak to wyglądało.

3. Bierzmowanie sakramentem namaszczenia 
Duchem Świętym w służbie misji i świadectwa

Droga młodzieży, w tej drugiej części jeszcze kilka zdań 
związanych z sakramentem bierzmowania. Dzisiaj otrzymujecie 
dary Ducha Świętego. Pan Jezus, w którego wierzycie, którego 
jesteście uczniami i uczennicami, obdarzy was darami Ducha 
Świętego i otrzymacie moc, żebyście mówili, działali, a wcze-
śniej myśleli w mocy Bożego Ducha. To hasło tegorocznego 
roku duszpasterskiego jest dla was aktualne, jest aktualne dla 
nas wszystkich, bo wszyscy winniśmy działać w mocy Bożego 
Ducha – my, kapłani i wy, świeccy. Kto działa w mocy Bożego 
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Ducha, to mówi prawdę, to nie kłamie, to przemawia językiem 
serdecznym, to nikogo nie przeklina, z nikim się nie kłóci, 
ale jest pełen życzliwości. To jest ktoś, kto nie chce, żeby mu 
służono, ale jest kimś, kto służy, kto pomaga, kto próbuje być 
podobnym do Pana Jezusa.

Wczoraj byłem na gorzkich żalach, których nie odprawia-
łem, ale mi też wolno jako człowiekowi prywatnemu przyjść do 
kościoła. Usiadłem między ludźmi. Nie potrzebowałem ksią-
żeczki, bo znam gorzkie żale na pamięć. Jak byłem w waszym 
wieku, może nawet młodszy, to ponieważ do kościoła mieliśmy 
dwanaście kilometrów, a do najbliższego było trochę mniej, 
to nie wszyscy mogli chodzić na gorzkie żale i śpiewaliśmy 
je w domach. O godzinie piętnastej w niedzielę przychodzili 
sąsiedzi i śpiewaliśmy, dlatego ten tekst do dzisiaj pamiętam. 
Ale do czego zmierzam. Słuchałem kazania księdza wikariusza 
z katedry, którego uczyłem, który u mnie zdawał egzamin i on 
bardzo ładnie powiedział to ostatnie rozważanie pasyjne. Mó-
wił o misji. Może wam parę myśli powtórzę i to będzie także 
odpowiednie dla was. Mówił, że rozważając mękę Pana Jezusa, 
nie wolno nam pozostać pod krzyżem, stać i płakać, ale trzeba 
iść do ludzi. Pan Jezus chce, byśmy szli do ludzi ze słowem 
prawdy, ze słowem Ewangelii. To jest nasza misja, żebyśmy 
byli świadkami Jezusa, świadkami Jego Ewangelii.

Zobaczcie, jacy Jehowici są gorliwi, gdy chodzą po domach, 
po ulicach, a katolicy śpią i nie zależy im. W tym trzeba by 
było ich naśladować. My się oczywiście z nimi nie zgadzamy, 
bo oni przewrotnie interpretują Pismo Święte i np. mówią, że 
Pan Jezus nie był Bogiem, że umarł nie na krzyżu, tylko na 
palu, ale to jest inna sprawa i nie będziemy w tym kierunku iść 
w naszym rozważaniu.

Droga młodzieży, Pan Jezus nas dzisiaj potrzebuje. On jest 
w niebie, siedzi po prawicy Ojca, wstawia się za nami, żyje 
także w Kościele, jest w Eucharystii, jest w swoim słowie, ale 
do działania potrzebuje nas. Czego potrzebuje? Twoich ust, 
żeby głosić słowa prawdy, żeby mówić o Bogu, żeby mówić, że 
Pan Bóg jest najważniejszy, żeby mówić, że Pana Boga trzeba 
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słuchać. Jak masz Bożego Ducha, jak masz świadomość, że 
Duch Święty jest w tobie, to tak mówisz i tak będziesz czynić. 
Będziesz mówić tak, jak Pan Jezus mówił o Bogu, o potrzebie 
miłowania, o potrzebie przebaczania, o tym, że trzeba być pro-
stolinijnym, żeby nie być człowiekiem przewrotnym, takim jak 
Judasz, żeby to robić, co się mówi i co się myśli.

Pan Jezus potrzebuje twoich rąk, żeby dobrze czynić, żeby 
pomagać mamie, żeby pomóc człowiekowi niepełnosprawne-
mu. Potrzebuje twojego serca, żeby kochać mamę, tatę, kole-
żankę, kolegę, ale tak, jak On chce, nie po zwierzęcemu, tylko 
po ludzku. Pan Jezus potrzebuje nas, by być dzisiaj w świecie, 
by Jego dzieło dalej trwało. I jak ktoś się daje wybierzmować, 
a wy dzisiaj tu podejdziecie po bierzmowanie, to się deklaruje-
cie, że oddacie Jezusowi swoje usta, swoją uśmiechniętą twarz, 
swoją dobroć, swoje serce, swoje ręce, by dobrze czynić. No 
więc decydujcie się, bo kto chce być bierzmowany, to musi 
mieć takie nastawienie. Jak ktoś takiego nastawienia nie ma, 
to nie powinien iść do bierzmowania.

I teraz jeszcze pytanie: Gdzie nas Pan Jezus posyła? Ten 
pan bardzo ładnie to powiedział, że jesteśmy na misjach, mamy 
misję życiową. Misja to jest nasze posłanie, to jest nasza ak-
tywność wśród ludzi, żeby była prawda, żeby była wiara, żeby 
była miłość. I pytanie: Gdzie mamy tę misję pełnić, gdzie nas 
Pan Jezus nas posyła? Ten ksiądz, Dominik, mówił wczoraj 
o czterech takich miejscach. On tego nie wymyślił, tylko 
wziął z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich. Pan Jezus 
powiedział tak: „Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8b) 
– powtórzę – „w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi”.

Krótko wytłumaczmy. „W Jerozolimie”, tzn. w domu, w ro-
dzinie, a więc mama, tata, siostra, brat, babcia. To jest pierwszy 
krąg, gdzie masz pełnić misję. Zapytaj tatę czy był w niedzielę 
w kościele; zapytaj tatę czy był już u spowiedzi wielkanocnej, 
bo przecież trzeba się wyspowiadać, trzeba wrócić do Pana 
Boga, bo tam jest nasze miejsce, a można się spóźnić. Zapytaj 
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mamę albo koleżankę, kolegę czy są uczniami Pana Jezusa, nie 
wstydź się. Jak masz w sobie Ducha Bożego, to zapytasz się o to, 
co jest w życiu najważniejsze. Nie tylko, ile masz w portfelu 
pieniędzy albo czy masz zadanie odrobione, żeby je odpisać, 
ale zapytasz się o to, co jest ważne w oczach Bożych.

Dalej Pan Jezus mówi – „w Judei”. Judea była tuż przy 
Jerozolimie. To było najbliższe otoczenie, najbliższy region, 
bo Jerozolima, to stolica Judei. A więc gdzie mamy prowadzić 
misję? Wśród sąsiadów. Macie sąsiadów, z którymi mieszkacie 
albo znajdujecie się wśród najbliższego otoczenia. Nie bądź 
wtedy skrytym, gdy mówią źle o Kościele, gdy atakują księży 
i plują na nich, a ty nic. Powiedz im: „Nie mów tak, bo mnie 
obrażasz, bo ja jestem katolikiem”. Jak tak powiesz, to jesteś na 
misjach i wypełniasz to, co Pan Jezus powiedział – „Będziecie 
moimi świadkami”, czyli jesteś po stronie Pana Jezusa.

Trzecie to – „Samaria”. Samaria, to część Ziemi Świętej, 
ale bardzo wroga wobec Galilei i Judei. Ewangelia tłumaczy, 
że Żydzi nie mieli kontaktu z Samarytanami, bo to byli ich 
wrogowie. A więc, co to oznacza? Nasza misja musi być tak-
że zaadresowana do wrogów. Mamy wrogów? Mamy! Ja też 
mam wrogów, którzy mnie atakują i piszą na mnie w Internecie 
czasem takie teksty, których człowiek nawet by nie wymyślił. 
Wiecie przecież, co to jest hejtowanie. Zobaczcie, że oskarża się 
biskupów, księży o pedofilię. W prasie katolickiej podali cyfrę – 
27331. Tyle było wyroków w związku z pedofilią od roku 1990 
do 2018. Zgadnijcie, ile jest tam wyroków, które dotyczą osób 
duchownych? Osiemdziesiąt pięć! Jaki to jest procent? Ułamek 
procenta. Oczywiście, nie powinno być żadnego przypadku, 
ale jeśli jest, to bądźmy sprawiedliwi, bo dzisiaj, jak się powie 
„pedofilia”, to wskutek tej nagonki wszyscy myślą o księdzu. 
To są nasi wrogowie, ale wrogom trzeba przebaczać. A co Pan 
Jezus mówi? „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44a).

I czwarty krąg – „aż po krańce ziemi”. O co chodzi? Cho-
dzi o misje. Nie wiem czy interesujecie się misjami, a ponad 
dwa tysiące Polaków w chwili obecnej jest na misjach. Oni 
opuścili mamę, tatę, ojczyznę i są gdzieś wśród Papuasów 
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w Nowej Gwinei, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii czy 
gdzieś w okolicach Australii. Jak tam możesz pomagać? Przede 
wszystkim modlitwą za misjonarzy.

Zakończenie

Moi drodzy, będziemy się modlić, żebyście napełnieni dzi-
siaj darami Ducha Świętego, podjęli tę misję, którą wam Jezus 
wyznaczył – „Będziecie moimi świadkami” – w tych kręgach, 
o których mówiliśmy. To jest wielkie wyróżnienie i zarazem 
wasze wielkie zadanie. Będziemy się modlić, żebyście dołączyli 
do tych najlepszych świadków Chrystusa Pana.

Jako szafarze darów z Wieczernika
Świdnica, 18 kwietnia 2019 r.

Msza św. Krzyżma w Wielki Czwartek 
Katedra pw. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy bracia 
i siostry w powołaniu chrześcijańskim, w roku świętowania 
piętnastej rocznicy ustanowienia naszej diecezji, po raz szes-
nasty i najprawdopodobniej po raz ostatni jako posługujący 
biskup świdnicki, wygłaszam homilię wielkoczwartkową. 
Chcę w niej umieścić trzy punkty: najpierw refleksję związaną 
z przesłaniem słowa Bożego, następnie uwydatnię główny wą-
tek Listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 
2019 r. i w trzecim punkcie skieruję do wszystkich, zwłaszcza 
do kapłanów, podziękowania i życzenia.
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1. Jako namaszczeni i posłani

Drodzy bracia prezbiterzy, w bezpośredniej bliskości wy-
darzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela, jako 
kapłani gromadzimy się w naszej katedrze, aby wspólnie spra-
wować Eucharystię i w ten sposób wyrazić jedność naszego 
całego prezbiterium. W nasze kapłańskie święto, wspólnie 
dziękujemy w tej Eucharystii za dar wybrania i uczynienia 
nas kapłanami Chrystusa i Kościoła. W tak ważnej chwili, 
przed rozpoczęciem Triduum Paschalnego, odnowimy nasze 
kapłańskie przyrzeczenia złożone w dniu święceń kapłańskich. 
Starożytna tradycja wiąże jednocześnie tę uroczystą Mszę Świę-
tą z obrzędem poświęcenia olejów, których my, jako kapłani, 
używamy w sprawowaniu niektórych sakramentów. Poświęco-
nym dzisiaj Olejem Krzyżma są namaszczani nowo ochrzczeni, 
przystępujący do sakramentu bierzmowania a także podczas 
sakramentu święceń, ręce prezbiterów i głowy biskupów, jak 
również kościoły i ołtarze w obrzędzie ich poświęcenia. Olejem 
Chorych natomiast są namaszczani ci, którzy utracili zdrowie. 
Skuteczność znaków sakramentalnych jest dziełem samego 
Chrystusa, który przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu oraz 
przez swoje chwalebne zmartwychwstanie tchnął moc w te 
znaki, które pozostawił swojemu Kościołowi. Dlatego właśnie 
poświęcenia olejów Kościół dokonuje w bezpośredniej bliskości 
czasu, który upamiętnia i uobecnia Misterium Chrystusowego 
uniżenia i wywyższenia.

Teksty biblijne czytane podczas obecnej Mszy Krzyżma 
mówią nam o namaszczeniu Duchem Świętym i posłaniu 
do głoszenia dobrej nowiny. Takie namaszczenie i posłanie 
otrzymał sam Chrystus, jako Najwyższy Kapłan. Wyznał to 
wyraźnie w synagodze w Nazarecie (por. Łk 4,16-21). Z Jego 
woli to namaszczenie i posłanie otrzymują ci wszyscy, którzy 
uwierzą w Niego jako Syna Bożego, przysłanego na świat przez 
Ojca. Konsekwencją każdego namaszczenia jest posłanie do 
ewangelizacji przez słowo, modlitwę i dobre czyny. Dotyczy 
to wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych, a w szczegól-
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ności nas, obdarzonych sakramentem święceń czy konsekracją 
zakonną.

O znaczeniu namaszczenia Olejem Krzyżma napisał św. Jan 
Paweł II w książce „Wstańcie, chodźmy!” (2004), wskazując, 
że z tego namaszczenia wynika godność powołania. Napisał 
tak: „Stąd właśnie płynie wspólna godność wszystkich chrze-
ścijańskich powołań. Z tego punktu widzenia wszystkie one 
są sobie równe. Różnice wynikają natomiast z miejsca, które 
Chrystus daje każdemu powołanemu we wspólnocie Kościoła 
oraz płynącej stąd odpowiedzialności”.

Po tej wstępnej refleksji, zapoznajmy się pokrótce z treścią 
Listu pasterskiego, jaki polscy księża biskupi napisali do ka-
płanów na Wielki Czwartek 2019 r.

2. Przesłanie Listu biskupów polskich do kapłanów 
na Wielki Czwartek 2019 r.

Na początku nasi biskupi piszą: „Duch Święty jest w sta-
nie przemienić alumna, diakona, prezbitera do tego, by nie 
pozostawał zamknięty, zastraszony czy obojętny (...) By miał 
odwagę wychodzić do ludzi, a także i tych, którzy są uprze-
dzeni i nieskorzy do słuchania”. Potrzebę budowania „Kościo-
ła wyjścia” biskupi potwierdzają szczególnie w kontekście 
rodzącej się współcześnie wśród duchownych pokusy, aby 
w duszpasterstwie postawić na jakość, a nie na ilość. Biskupi 
wyraźnie dystansują się od myślenia, jakoby istnieli ludzie, do 
których docierać z Ewangelią nie trzeba, albo nie z tak dużym 
zapałem, tylko dlatego, że jest już jakaś przekonana grupa 
wiernych, która ma stanowić tę wyselekcjonowaną „jakość”. 
„Asekuracyjna zasada – wyjaśniają biskupi – by chronić zastany 
«stan posiadania» albo złudne przekonanie, że «mała trzódka» 
będzie pogłębiona w swojej wierze niż masowy Kościół ludo-
wy, jest dalekie od zamiarów Jezusa, który nas posyła aż «na 
krańce świata i do wszystkich narodów»”. „W tej trosce o stan 
wspólnoty, zarówno ilościowy jak i jakościowy – podkreślają 
biskupi – wciąż dorastamy do zaszczytnego tytułu «pasterz», 
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bo też niedościgłym wzorem jest ten Dobry Pasterz, który 
oddał życie swoje za owce”. Autorzy listu wzywają więc do 
odważnego «wyjścia» do wszystkich „choćby byli oni daleko 
od Kościoła czy znajdowali się na jego peryferiach”. Wołanie 
to jest o tyle uzasadnione, że – jak zauważają – „wciąż rośnie 
w Polsce liczba tych, którzy już nie przychodzą na niedzielną 
Eucharystię i nie przyjmują księdza po kolędzie”.

„Mamy świadomość, iż w naszej kapłańskiej wspólnocie 
są bracia, którzy słabną w powołaniu czy nawet upadają, lub 
przeżywają różnorodne trudne chwile. – piszą biskupi na za-
kończenie listu – Jednocześnie z szacunkiem i wdzięcznością 
patrzymy na tych, – podkreślają dalej nasi pasterze – którzy 
pomimo życiowych przeciwności i utrapień dnia codziennego, 
w cichości i prawości serca, wiernie i z oddaniem realizują 
swoją kapłańską misję”.

3. Podziękowania i życzenia

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, pozwólcie, że 
w dniu naszego kapłańskiego święta skieruję także ja – do 
was, jako wasz biskup, ojciec, brat i przyjaciel słowa serdecz-
nej wdzięczności za świadectwo waszego kapłańskiego życia. 
Chcę zauważyć, że najprawdopodobniej jest to dla mnie ostatni 
Wielki Czwartek, kiedy dane mi jest przemawiać do was jako 
wasz biskup diecezjalny. W roku przeżywanego piętnastolecia 
naszej diecezji dziękuję wam wszystkim za waszą modlitwę, 
za głoszenie Bożego słowa w ramach homilii i katechezy, za 
sprawowanie liturgii świętej, za troskę o chorych i biednych 
oraz za zatroskanie o mienie materialne waszych wspólnot 
parafialnych, szczególnie za troskę o świątynie, plebanie, bu-
dynki gospodarcze i cmentarze. Drodzy bracia, dziękuję także 
za ofiary, które składaliście i składacie na utrzymanie naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego, Domu Księży Emery-
tów i Kurii Biskupiej oraz innych instytucji diecezjalnych. 
Dziękuję za prowadzenie w trudnym czasie różnego rodzaju 
remontów. Dziękuję za wszystko, za każdą życzliwość i dobroć. 
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Pan,  hojny w miłosierdzie i dobroć, sam niech będzie dla was 
nagrodą.

Z racji przeżywanego jubileuszu piętnastolecia naszej diece-
zji, słowa podziękowania składam kapłanom, siostrom zakon-
nym i osobom świeckim, posługującym w naszej świdnickiej 
kurii biskupiej, w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, 
w Sądzie Biskupim, w Caritas diecezjalnej, w Domu Księży 
Emerytów i w innych instytucjach kościelnych. Szczególną 
wdzięczność kieruję do Ekscelencji, księdza biskupa Adama 
za Jego spokojną, rozważną i gorliwą posługę w świdnickiej 
kurii biskupiej i w całej diecezji. Dziękuję wikariuszom bi-
skupim, Radzie Konsultorów, Radzie Kapłańskiej, Radzie 
Duszpasterskiej, dyrektorom wydziałów kurialnych i innym 
gremiom duszpasterskim i administracyjnym posługującym 
w naszej diecezji.

Naszą kapłańską wdzięczność kieruję dziś do osób życia 
konsekrowanego, do sióstr zakonnych, którym dziękuję za mo-
dlitwę i za codzienną posługę w duchu charyzmatów waszych 
założycieli. Jako kapłani zdani na współpracę z gronem kate-
chetów, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego naszego 
diecezjalnego prezbiterium wszystkim pracownikom katechezy. 
W tym roku dodatkowo dziękujemy za pomoc w przeprowa-
dzeniu egzaminów, młodzieży gimnazjalnej, młodzieży z klas 
ósmych w czasie strajku dużej części nauczycieli i liczymy na 
wasze wsparcie w przeprowadzeniu egzaminów maturalnych.

Pozwólcie, drodzy bracia kapłani, 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 
diecezjalnego prezbiterium dziękuję wam, drodzy bracia i sio-
stry za waszą modlitwę, życzliwość i serdeczność jakiej od was 
doświadczamy od piętnastu lat, w ramach naszego Kościoła lo-
kalnego. Wasza modlitwa dodaje nam sił w kapłańskiej służbie, 
pozwala łatwej przechodzić przez ciemne doliny. Dziękuję także 
za dary i ofiary materialne, które składacie na tacę, podczas 
wizyty duszpasterskiej i przy innych okazjach. Zapewniam, 
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że staramy się oszczędnie i rozsądnie gospodarować waszym 
groszem, który otrzymujemy od was za pośrednictwem waszych 
kapłanów. W duchu wdzięczności zapewniam was o naszej mo-
dlitwie w waszych intencjach. W nasz kapłański dzień dziękuję 
także osobom chorym, przykutym do łóżka, osobom starszym. 
Dziękuję za modlitwę i ofiarowanie swoich cierpień w intencji 
wzrostu królestwa Bożego w naszych sercach i w świecie.

W duchu wdzięczności i serdecznej przyjaźni winszuję 
wszystkim błogosławionych Świąt Wielkanocnych, owocnego 
przyjęcia darów Zmartwychwstałego Pana, w szczególności 
daru pokoju, radości, daru wiary, nadziei i miłości, daru zdrowia 
duchowego i fizycznego.

Zakończenie

Te wszystkie słowa wdzięczności, uznania i życzeń skła-
damy w dłonie Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który nas 
powołał, namaścił i posłał, abyśmy, z Jego woli, przedłużali 
Jego działalność. Niech On mocą Ducha Świętego uczyni te 
życzenia owocnymi. Niech Maryja, Matka Chrystusa i Matka 
Kościoła, Matka nas wszystkich, niech zachowuje nas w swojej 
łaskawej opiece po najdłuższe lata tu, na ziemi, niech modli się 
za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Trzy Paschy w dziejach zbawienia
Świdnica, 18 kwietnia 2019 r.

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

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, znakiem krzyża, który uczyniliśmy 
na początku Mszy Świętej, rozpoczęliśmy celebrację Triduum 



407

Paschalnego, jedynego święta, które trwa trzy dni, od tego 
wieczora Wielkiego Czwartku do wieczora Niedzieli Zmar-
twychwstania. Na koniec dzisiejszych obrzędów Mszy Świętej 
nie otrzymamy błogosławieństwa, którym zwykle kończy się 
każda Msza Święta. Otrzymamy je dopiero w noc wielkanocną, 
w noc z soboty na niedzielę, na zakończenie celebracji całego 
Triduum Paschalnego, czyli celebracji Paschy Chrystusa, Jego 
przejścia z życia ziemskiego poprzez śmierć i pobyt w grobie, 
do życia chwalebnego w zmartwychwstaniu. Te trzy święte 
dni stanowią serce i centrum roku liturgicznego i są jednym, 
wielkim, trzydniowym świętem.

Czytania biblijne Mszy Wieczerzy Pańskiej wyznaczają nam 
temat naszej pierwszej homilii podczas Triduum Paschalnego. 
Homilia nasza ma trzy punkty: Pascha Izraela, Pascha Jezusa 
– Ostatnia Wieczerza i Pascha chrześcijańska, nasza Pascha 
z Jezusem.

1. Pascha Izraela

Pierwsza Pascha była sprawowana przez Izraelitów tuż przed 
najważniejszym wydarzeniem w dziejach narodu wybranego, 
jakim było cudowne wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej 
do Ziemi Obiecanej, a które jest datowane na XIII wiek przed 
narodzeniem Chrystusa, na czas panowania faraona Ramzesa 
II, zwanego Wielkim (1279-1213). Izraelici uciekali w nocy 
po spożyciu uczty paschalnej. Faraon nie chciał ich wypuścić. 
Nie chciał stracić ludzi, których traktował jak niewolników 
i wykorzystywał do ciężkich prac budowlanych. Faraon nie 
wierzył w Boga Izraela. Nie wierzył w Jego moc. Przekonał 
się jednak, że wszystko stało się tak, jak zapowiedział Mojżesz. 
Dziewięć razy odrzucał prośbę Mojżesza, nie godząc się na 
wyjście Izraelitów ze swego kraju. Dopiero po stracie swego 
pierworodnego syna, ustąpił; dopiero cierpienie pokonało 
jego pychę, przygniotło do ziemi jego wyniosłość. Trwało to 
jednak krótko. Kiedy przeżył żałobę, pycha znów go poniosła 
– wysłał wojsko, by ścigało Izraelitów. W konsekwencji stracił 



408

także wojsko w wodach Morza Czerwonego. Faraona zgubiło 
nieposłuszeństwo Bogu, zaś Izraelitów ocaliło posłuszeństwo 
słowu Bożemu. Posłuchali Boga i oznaczyli swoje drzwi krwią 
baranka. Spożyli Paschę i wyruszyli w drogę, w nieznane, jak 
niegdyś Abraham. Pozwolili prowadzić się Bożemu słowu.

Co roku, na pamiątkę ocalenia z niewoli, Izraelici sprawo-
wali Paschę. W ten sposób, przez symboliczne obrzędy, biblijne 
słowa i modlitwy towarzyszące uczcie, jej uczestnicy włączali 
się w przeżycie wyjścia z niewoli, czynili je swoim. Pobożni 
Żydzi do dziś celebrują Paschę, z tą różnicą, że od czasu zbu-
rzenia świątyni w Jerozolimie, czyli od roku 70 po narodzeniu 
Chrystusa, już nie zabijają i nie spożywają baranka, ale karmią 
się słowem Jahwe, słowem Boga Izraela.

2. Pascha Jezusa

Drodzy bracia i siostry, 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. Uczniowie temu nie dowierzali. 
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. Pascha Chrystusa 
sprawowana w Wieczerniku, pod nazwą Ostatnia Wieczerza, 
objęła całe dzieło zbawcze 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 żydowskiej baranek 
został zastąpiony ciałem i krwią Nowego Baranka, którym 
stał się sam Chrystus. Jezus umarł dokładnie w tym samym 
czasie w piątek w przeddzień żydowskiego szabatu, dokładnie 
wtedy, gdy w świątyni jerozolimskiej zabijano i spożywano 
baranka.
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Apostoł Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu przypomniał 
nam to, co wydarzyło się podczas tej Ostatniej Wieczerzy 
w Wieczerniku, tego ostatniego wieczoru, gdyż nazajutrz Jezus 
już został osądzony i powieszony na krzyżu. Na tej Ostatniej 
Wieczerzy Chrystus polecił spożywać swoje Ciało i pić swoją 
Krew na Jego pamiątkę: „Czyńcie to na moją pamiątkę”. Tak 
narodziła się Eucharystia, Msza Święta, również ta, którą teraz 
tu sprawujemy. Dziś dziękujemy Chrystusowi za ten dar.

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

3. Pascha Kościoła – nasza Pascha – Eucharystia

Jezus Chrystus sprawując Ostatnią Wieczerzę, dając za po-
karm zamiast baranka siebie samego, swoje Ciało i Krew jako 
Baranka Bożego, chciał, aby był pokarmem dla wszystkich 
narodów i wszystkich pokoleń, a więc dla całej ludzkości. Dla-
tego podczas pierwszej Mszy św. w Wieczerniku, 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. I 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 wyróżnienie, ale i ogromne zobo-
wiązanie, 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 swoich słabości. Trzeba umieć odróżniać 
skarb od naczynia. Skarbem jest Chrystus a naczyniem, na-
rzędziem – kapłan. Wartość i świętość obrzędu nie zależy tyle 
od celebransa, od naczynia, czasem bardzo kruchego, ale od 
samego skarbu, który w tym naczyniu dochodzi do człowieka, 
a tym skarbem jest Jezus Chrystus.
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Drodzy bracia i siostry, podczas Ostatniej Wieczerzy bardzo 
wymownym gestem był obrzęd umycia nóg. Chrystus wstał 
od wieczerzy, wziął prześcieradło, wodę w miednicę i zaczął 
umywać uczniom nogi. Był to gest służby. Biesiadnicy się moc-
no 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 mu o co 
chodzi, Piotr ustąpił, Jezus zaś zakończył obrzęd słowami: „Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem?. Wy Mnie nazywacie Nauczy-
cielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc 
Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni 
sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, 
abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,12b-15). 
To polecenie jest podobne do poprzedniego: „To czyńcie na 
moją pamiątkę”.

To wieczernikowe umycie nóg, które jest symbolem służby 
drugim, stało się szczególnym zobowiązaniem uczniów Chry-
stusa. Jest ono istotą miłości, osnową nowego przykazania, które 
zostało ogłoszone właśnie w Wielki Czwartek. Dlatego dziś, 
tego wieczoru, śpiewamy pieśni wzywające nas do przestrzega-
nia tego najważniejszego przykazania: „Miłujcie się wzajemnie, 
jak Ja was umiłowałem”; „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, 
tam znajdziesz Boga żywego”. Oto nasze zadanie rodzące się 
z Eucharystii. Przez celebrację Mszy św. nie tylko wchodzimy 
w jedność z Bogiem, ale jesteśmy z niej posyłani, by służyć 
drugim i tworzyć z nimi jedną rodzinę dzieci Bożych.

W ubiegłym tygodniu w ramach wizytacji kanonicznej 
odwiedziłem z ks. proboszczem dwoje chorych osób. Byli to 
małżonkowie, już w bardzo podeszłym wieku; on – lat 92, ona 
– 88. Zimą 1940 roku wraz ze swoimi rodzicami zostali zesłani 
na Sybir, w krainę głodu i mrozu. Byli tam dwa lata, a potem 
4 lata w Kazachstanie. Cudem wrócili do Polski. Pobrali się. 
Urodzili i wychowali czworo dzieci. Złożyli świadectwo, że 
przetrwali dzięki modlitwie i niesieniu sobie wzajemnej pomo-
cy. Lata małżeńskie przeżyli w miłości i zgodzie. Dziś ksiądz 
z parafii przynosi im Komunię Świętą. Otrzymują w Niej moc 
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– jak mówią – do wzajemnej służby. Dlaczego dzisiaj kuleje 
miłość w rodzinach? Może dlatego, że brak jest modlitwy, że 
nie docenia się mocy Eucharystii. W naszej diecezji uczęszcza 
regularnie na Mszę św. niecałe 30% mieszkańców, w niektórych 
parafiach – tylko ok 10%. We wschodnich diecezjach Polski 
– ok. 60-70%. A reszta? I potem mamy mieć dobrze wychowa-
nych ludzi, dobrych ojców, szlachetne matki, dobrych nauczy-
cieli? Janusz Korczak poszedł na śmierć z dziećmi do komory 
gazowej. Nie zostawił ich. A dzisiaj różnie bywa. Dajemy dzieci 
komuś i czasem oni pilnują swoich spraw, a nie tych, którym 
powinni służyć. Przepraszam, że to mówię, ale to jest też coś, 
co nas boli. My się modlimy. Nie chcemy tu być stroną jednych 
czy drugich. Modlimy się, żeby to się rozwiązało po Bożemu, 
bo nauczyciele też muszą być godnie wynagradzani, bo to jest 
wielka służba, trudna służba i bolejemy, jak ona kuleje.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, dziękujmy dzisiaj Chrystusowi za dar 
Eucharystii i za dar kapłaństwa oraz prośmy Chrystusa, abyśmy, 
mocni Jego Pokarmem, potrafili przedłużać celebrację Eucha-
rystii w szarej, codziennej, wzajemnej służbie. Dzielmy się 
z innymi tym skarbem, który otrzymujemy podczas Eucharystii.

Całując krzyż Chrystusa, całujemy 
także nasz osobisty krzyż

Świdnica, 19 kwietnia 2019 r.
Wielkopiątkowa liturgia Męki Pańskiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej wielkopiątkowej liturgii 
przeżywamy tajemnicę wiary zawartą w słowach: „Syn Boży 
stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia”. 
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Chrystus wziął to, co nasze, czyli ludzką naturę, w obręb swojej 
boskiej natury, aby dać nam to, co jest Jego, czyli udział w Jego 
naturze Bożej. Jego śmierć jest śmiercią zbawczą – dla nas. 
I jest to śmierć zastępcza – za nas, śmierć z miłości do nas. 
Jezus naprawdę umarł za nas. On dla siebie nie potrzebował 
umierać. Wyrażamy Mu za to naszą wdzięczność i wielbimy 
Go na Jego krzyżu.

Dzisiejsza wielkopiątkowa liturgia rozpoczęła się od bardzo 
wymownego obrzędu, od położenia się celebransa krzyżem 
przed ołtarzem. Był to gest ukorzenia się przed Bogiem, gest bła-
gania Boga o miłosierdzie nad nami, gest w modlitewnej ciszy.

Słuchając Janowego opisu męki i śmierci Jezusa, stanęliśmy 
w duchu pod krzyżem na Golgocie, obok Maryi, Jana i innych 
niewiast. Przyjęliśmy na nowo testament Jezusa: „Niewiasto, 
oto syn twój... Oto Matka twoja” (J 19,26b-27a). Przyklęknię-
ciem i modlitewną ciszą uczciliśmy na nowo śmierć Jezusa na 
krzyżu.

Jednakże, drodzy bracia i siostry, naszego spojrzenia nie 
możemy jednak zatrzymać na samym krzyżu. Patrząc na krzyż, 
musimy zawsze pamiętać, że Jezus nie zakończył swojej misji 
życiowej na krzyżu. Krzyż bez zmartwychwstania byłby tra-
gedią, byłby zupełnie bezsensowny. Cierpiąc z nami na ziemi, 
Jezus na sobie pokazał, że cierpienie i śmierć są tylko częścią 
ludzkiego życia. Po ziemskim życiu, naznaczonym cierpieniem 
i umieraniem, wszystkich, którzy przyjmą wysłużony przez 
Chrystusa dar zbawienia, czeka życie wieczne: wolne od cier-
pienia, wolne od rozstań, wolne od śmierci, bo „(...) Chrystus, 
powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad 
Nim nie ma już władzy” (Rz 6,9).

Pamiętajmy zatem, że liturgia Wielkiego Piątku nie koncen-
truje się na samym cierpieniu Chrystusa i na krzyżu jako znaku 
haniebnej śmierci. Dziś podejdziemy do krzyża, aby pocałować 
nie znak tortur, ale Tego, który jest samą miłością, Kto za mój 
grzech cierpiał i umarł. Całujemy zatem Chrystusa z ogromną 
wdzięcznością za to, że dla zniszczenia naszych grzechów umarł 
na krzyżu za nas.
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I jeszcze jedno. Całując krzyż Jezusa, trzeba w nim poca-
łować także mój własny krzyż. Chodzi o to, aby własny krzyż 
zjednoczyć z krzyżem Zbawiciela, aby się z Nim połączyć jak 
łączymy się z Nim w Komunii Świętej. Całując krzyż Pana, 
mam „tak całkowicie się z Nim zjednoczyć, że to, co Jego, 
stanie się moje, a wszystko, co moje, będzie Jego. Moje serce 
i Jego serce staną się jednym sercem” – mówił jeden z ze śre-
dniowiecznych mistyków, mistrz Jan Eckhart (ok. 1260-1327). 
Doświadczę wtedy, że nigdy nie jestem sam w moim cierpieniu, 
ale zawsze jest ze mną zjednoczony Chrystus, który współcierpi 
ze mną i pomaga mi nieść mój krzyż. Adorując dziś krzyż Pana, 
prośmy, aby nauczył nas tak przeżywać cierpienie wpisane 
w nasze życie, aby nas ono nie zamykało na Boga i bliźnich, ale 
aby także mój krzyż był drzewem, które owocuje, które rodzi 
życie, rodzi miłość. „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 
na wieczne czasy, bądźże pozdrowiony”.

Lekarstwo zapewniające życie wieczne
Świdnica, 20 kwietnia 2019 r.

Liturgia Wigilii Paschalnej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, długa była dzisiejsza liturgia słowa. 
Czeka nas jeszcze liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna, 
dlatego też nasza homilia winna być krótsza niż np. podczas 
rekolekcji.

1. Przesłanie Bożego słowa

Moi drodzy, w dzisiejszych obfitych czytaniach została nam 
przedstawiona w wielkim skrócie cała historia zbawienia – od 
stworzenia świata i człowieka, aż do naszego czasu, czasu 
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Kościoła. Najpierw było pouczenie o stworzeniu rodzaju ludz-
kiego, które ukazuje równość płci, ich pochodzenie od Boga 
i uczestnictwo w Jego stwórczej mocy. Bóg wystawił Abrahama 
na próbę. Ojciec narodu wybranego wyszedł z niej zwycięsko. 
Był nam przypomniany cud wyjścia Izraelitów z niewoli egip-
skiej. Przejście przez morze, czyli pascha, oznaczała przejście 
z niewoli do wolności i była zapowiedzią wyzwolenia całej 
ludzkości z niewoli grzechu do życia w wolności dzieci Bożych, 
którego dokonał nowy Mojżesz – Jezus Chrystus. Słyszeliśmy 
kilka tekstów proroków, których Bóg posyłał, aby upominali 
naród i strzegli czystości wiary w prawdziwego Boga Izraela.

Fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian ukazuje 
chrzest jako zanurzenie się w śmierci Chrystusa. Punktem kul-
minacyjnym wśród wydarzeń zbawczych dziś przypomnianych, 
jest zmartwychwstanie Chrystusa. Zmartwychwstały Chrystus 
zapowiada nam naszą nieśmiertelność, nasze wieczne życie 
z Bogiem.

2. Poszukiwanie lekarstwa przeciw śmierci

Drodzy bracia i siostry, na ziemi cieszymy się życiem bio-
logicznym i duchowym. Niektórzy dbają przede wszystkim 
o życie biologiczne. Chcą ładnie wyglądać, mieć odpowiednią 
sylwetkę i być jak najdłużej młodym. Kiedy chorujemy, uda-
jemy się do lekarza. Po badaniach, otrzymujemy lekarstwa. 
Ludzie bardzo bogaci mają do dyspozycji najlepsze lekarstwa na 
świecie. Jednakże oni też umierają. Żaden milioner nie żyje wie-
le dłużej od innych ludzi. Niekiedy to biedni nawet żyją dłużej. 
W listopadzie 2018 r. w krakowskim klasztorze ss. dominikanek 
na Gródku, zmarła uboga siostra Cecylia Roszak. Żyła 110 lat. 
W Świdnicy mamy ponadstuletniego pana. W Wielki Czwartek 
zmarł najstarszy kapłan naszej diecezji – ks. prałat Tadeusz 
Dudek– w 90 roku życia i w 65 roku kapłaństwa. Moi drodzy, 
wcześniej czy później umierają wszyscy: biedni i bogaci, uczeni 
i prości. Oznacza to, że nie ma lekarstwa przeciw śmierci. Nie 
można go nigdzie kupić i u żadnego znachora zdobyć.
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Istotnie, nie ma lekarstwa przeciw śmierci. Wszyscy kiedyś 
musimy umrzeć, ale jest lekarstwo na życie przemienione, 
uwielbione, w które wszedł po śmierci nasz Zbawiciel, gdy 
powstał z martwych. Zmartwychwstał w tym samym, ukrzyżo-
wanym ciele, które złożono do grobu, ale w zmartwychwstaniu 
zostało ono przemienione w nową jakość. Jeśli Chrystus za-
powiedział nam życie wieczne, to zapowiedział właśnie takie 
życie, życie w ciele uwielbionym, czyli zmartwychwstałym. 
Tu, na ziemi, nie mamy doświadczenia takiego życia, dlatego 
dokładnie nie wiemy na czym ono polega.

Moi drodzy, możemy zatem powiedzieć, że ostatecznie 
jest lekarstwo przeciw śmierci. Papież Benedykt XVI mówił 
w homilii podczas Wigilii Paschalnej, 3 kwietnia 2010 r., iż 
częstokroć myślano, że musi gdzieś rosnąć takie zioło, które za-
pobiegałoby śmierci. Wcześniej czy później musi być możliwe 
znalezienie lekarstwa nie tylko na jakąś konkretną chorobę, ale 
na prawdziwe nieszczęście – umieranie. Gdy patrzymy na pusty 
grób Chrystusa, mówimy, że zioło przeciw śmierci istnieje. 
Chrystus jest drzewem życia. Jeśli się Go trzymamy, jesteśmy 
zanurzeni w życiu. „Ja jestem, zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26). Nikt 
nam nie zapewni wieczności poza Chrystusem.

3. Lekarstwo na życie wieczne – powszechnie 
i za darmo dostępne

Moi drodzy życie wieczne zaczyna się już na ziemi i to 
w nas. Jest to życie Boże w nas. Jesteśmy przecież świątynią 
dla Ducha Świętego. W naszym sercu kryje się wiara, mamy 
kontakt, więź z osobowym Bogiem. Początki tego życia są na 
chrzcie świętym. To jest dar Boży. Chrystus nie opatentował 
tego daru. Nie każe nam płacić za dzieło odkupienia. Przeciw-
nie, dostajemy je za darmo. To życie w przyjaźni z Bogiem 
ginie w nas przez grzech. Kościół ma jednakże nie tylko wodę 
chrztu świętego, ale i łzy pokuty. Nie ma grzechu, którego Pan 
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Bóg nie mógłby albo nie chciałby odpuścić, jeśli tylko grzesz-
nik za niego żałuje. Zawsze możemy odzyskać życie wieczne. 
Wielkanoc nam przypomina, że trzeba dbać nie tylko o piękno 
życia biologicznego, o zdrowie fizyczne, ale także o jakość 
życia duchowego, życia wiary, przyjaźni z Bogiem.

Zakończenie

Za chwilę odnowimy przyrzeczenia chrztu św. Wyznamy 
naszą wiarę, wyrzekniemy się szatana, zła i grzechu i zobowią-
żemy się, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Prośmy Chrystusa 
Zmartwychwstałego, którego dziś przyjmiemy w Komunii św., 
by w nas zawsze mieszkał, by nas napełniał światłem i mocą 
Ducha Świętego i byśmy kiedyś z Nim zmartwychwstali.

Wielkanoc źródłem wiary i nadziei
Szalejów Dolny, 22 kwietnia 2019 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej parafii Szalejów Górny 
Kościół pw. św. Szymona i Tadeusza

1. Zmartwychwstanie Chrystusa jako fundament wiary

Przeżywamy największą uroczystość w ciągu roku – Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. Mówimy, że zmartwychwstanie 
Pana Jezusa jest największym wydarzeniem w dziejach świata. 
Na tym wydarzeniu został wybudowany Kościół, na tym wyda-
rzeniu stoi chrześcijaństwo. Gdyby Pan Jezus zakończył swoją 
misję na krzyżu i w grobie, to nie byłoby nas tutaj dzisiaj, a On 
byłby zapomniany. Ale Jezus nie zakończył swojej misji na 
krzyżu ani w grobie, tylko zmartwychwstał i przeliczyli się ci, 
którzy wydali na niego wyrok śmierci. Sądzili, że jak Go zabiją, 
to będzie spokój, będzie zapomniany, ale Jezus zmartwychwstał, 
dlatego wszystko się odmieniło.
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Moi drodzy, Pan Jezus swoim zmartwychwstaniem uwie-
rzytelnił swoją misję, nadał moc wszystkim cudom, wszystkim 
słowom, które przekazał wcześniej uczniom i potwierdził te 
słowa: „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33b), 
zostałem ukrzyżowany, ale zmartwychwstałem, byłem poni-
żony, ale zostałem wywyższony. Taki jest nasz Zbawiciel i my 
w takiego Zbawiciela wierzymy – ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego. Nigdy nie wolno rozłączać tych dwóch spojrzeń na 
Pana Jezusa, bo chrześcijaństwo, to wielkopiątkowe – jeśli nie 
byłoby zmartwychwstania – byłoby tragiczne, byłoby bardzo 
uciążliwe. Z kolei chrześcijaństwo tylko spoglądające na 
poranek wielkanocny, na Jezusa triumfującego w zmartwych-
wstaniu, też nie byłoby do końca prawdziwe, bo Jezus szedł do 
chwały zmartwychwstania niosąc krzyż, cierpiąc za nas rany 
i umierając za nas na krzyżu.

Drodzy bracia i siostry, jak wiemy, zmartwychwstanie doko-
nało się bez świadków. Nikt nie widział, kiedy Jezus wychodził 
z grobu. Strażnicy wtedy zasnęli. W Wielką Sobotę, w czasie 
liturgii Wigilii Paschalnej, śpiewamy takie słowa: „O, zaiste 
błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i go-
dzinę zmartwychwstania Chrystusa”. Ona jest tym świadkiem 
zmartwychwstania.

2. Znaki zmartwychwstania Chrystusa

Moi drodzy, nie mamy takich dowodów w sensie świad-
ków, którzy mogliby zaświadczyć, że widzieli, jak Jezus 
zmartwychwstawał, ale mamy pewne znaki, które świadczą 
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jakie? Pierwszy znak to pusty 
grób! Wczoraj słyszeliśmy Ewangelię o tym, jak to w poranek 
wielkanocny Maria Magdalena przybyła skoro świt do grobu 
i nie znalazła tam ciała Pana Jezusa. Kamień był odsunięty 
i były tam tylko chusty po Jezusie, który zniknął. Powiado-
miła uczniów, a oni przyszli do grobu i znaleźli to samo – nie 
było Jezusa. Ten pusty grób do dzisiaj jest nawiedzany przez 
pielgrzymów i jest niemym świadkiem zmartwychwstania. 
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A drugi znak zmartwychwstania, to są spotkania Pana Jezusa 
Zmartwychwstałego z ludźmi. Dzisiejsza Ewangelia opowiada 
nam o trzech niewiastach, które w niedzielę przyszły do grobu, 
żeby namaścić Pana Jezusa, bo gdy Jezus umarł, nadchodziło 
żydowskie święto szabatu i w piątek wieczorem trzeba było 
pośpiesznie Jezusa zdjąć z krzyża i złożyć Go do grobu, bez do-
kładnego namaszczenia. Dlatego po szabacie, czyli w poranek 
niedzielny, niewiasty poszły z olejami, żeby dopełnić obrzędów 
pogrzebowych i już Jezusa nie zastały, tylko zobaczyły anioła. 
A potem sam Jezus stanął przed nimi i powiedział: „Nie bójcie 
się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, 
tam Mnie zobaczą” (Mt 28,10). Niewiasty otrzymały misję do 
wypełnienia.

Wiemy, że tych zjawień Jezusa Zmartwychwstałego było 
wiele. Przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu 
Pan Jezus ukazywał się uczniom, a potem odszedł do nieba. 
Ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami było w dzień Wniebo-
wstąpienia, czyli czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu, gdy 
odszedł do nieba.

Moi drodzy, byli ludzie, którzy z Jezusem Zmartwychwsta-
łym rozmawiali. Wśród nich był św. Piotr. Słyszeliśmy fragment 
jego kazania, które wygłosił w dzień Zesłania Ducha Świętego, 
czyli pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu. Św. Piotr 
zakończył to kazanie słowami: „Tego właśnie Jezusa wskrze-
sił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2,32). 
Nasza wiara odwołuje się do tych ludzi, którzy z Jezusem 
Zmartwychwstałym rozmawiali, jedli, pili i spotykali się. To 
byli apostołowie.

W najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego będziemy 
słyszeć o tym spotkaniu w Wieczerniku, najpierw, jak nie było 
Tomasza, a potem, jak już Tomasz był. To jest też taki niezbity 
dowód, niezbity znak, że Pan Jezus zmartwychwstał. Jednak 
pamiętajmy, że On nie wrócił do tego samego życia. W tym 
ciele, które złożono do grobu, On zmartwychwstał, ale zostało 
ono przemienione, uwielbione, dlatego Pan Jezus przechodził 
przez drzwi zamknięte, dlatego zjawiał się i znikał. Takie ciało 
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my będziemy mieć na końcu czasów, gdy też zmartwychwsta-
niemy, bo Pan Jezus obiecał nam zmartwychwstanie. Za jaką 
cenę? Byśmy tylko byli Mu wierni.

3. Wytrwałość w wierze jako owoc 
zmartwychwstania Chrystusa

Dlatego, moi drodzy, zmartwychwstanie Pańskie zapowiada 
nam wspaniałą przyszłość, a nie unicestwienie. Na końcu nie 
ma śmierci, ale jest życie. Śmierć, którą obserwujemy w przyro-
dzie, a także wśród ludzi, to jest to przejście i zamknięcie oczu 
na doczesność, a otwarcie na wieczność. Dlatego wierzymy 
Jezusowi, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, abyśmy 
byli z Nim w wieczności, dlatego odnawiajmy naszą wiarę na 
Wielkanoc i chciejmy widzieć w Jezusie naszego Przewod-
nika, naszego Zbawiciela, naszego Nauczyciela, żeby On był 
dla nas najważniejszy. Wiemy, że są ludzie, którzy chcą Go 
dzisiaj wyrzucić z Europy i dają na to pieniądze, tak jak to już 
zrobili arcykapłani w Jerozolimie, którzy dali pieniądze i kazali 
kłamać. To kłamstwo powtarza się do dzisiaj. Słuchajmy tych, 
którzy mówią prawdę, którzy Jezusa widzieli i z Nim rozma-
wiali. Idźmy dalej za Nim w naszym życiu, niech On będzie 
dla nas zawsze najważniejszy i spotykajmy się z Nim na każdej 
Eucharystii niedzielnej.
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Udział wierzących w losie Chrystusa
Wolany, 22 kwietnia 2019 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej w parafii Szalejów Górny 
Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej

Wstęp

Moi drodzy, Święta Wielkanocne obchodzimy z oktawą, 
czyli są poszerzone, ponieważ są tak wielkie, że nie jesteśmy 
w stanie w jednym dniu wyrazić naszej radości z faktu Zmar-
twychwstania Pańskiego i też nie potrafimy tej tajemnicy objąć 
w takim krótkim czasie, dlatego Wielkanoc trwa cały tydzień, 
do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W każdym dniu tej oktawy 
przed Ewangelią są takie słowa: „Oto dzień, który Pan uczynił: 
radujmy się nim i weselmy” (Ps 118,24). Są to słowa psalmu, 
które zachęcają nas do wielkiej radości i wskazują, że jest to 
dzień, który Pan Bóg uczynił dla nas – dzień Pańskiego Zmar-
twychwstania, dzień zwycięstwa życia nad śmiercią, dzień 
wezwania do radości.

Moi drodzy, jak wiemy, mamy w ciągu roku dwie wielkie 
uroczystości – ta z początku zimy, to Narodzenie Pańskie i ta 
wiosenna, czyli Zmartwychwstanie Pańskie. Gdy Jezus się 
narodził i był niemowlęciem, to nie mógł mówić, dlatego za 
Niego mówili aniołowie. Jak aniołowie wzywali pasterzy do 
oddania Dzieciątku Bożemu hołdu, to mówili: „Nie bójcie się! 
(...) Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10a.11). Aniołowie także śpiewali 
potem hymn: „Chwała na wysokości Bogu” (Łk 2,14), który 
dzisiaj też powtórzyliśmy.

1. Wielkanocne orędzie Chrystusa

Natomiast na Święta Wielkanocne, gdy wspominamy zmar-
twychwstanie, to też wsłuchujemy się w orędzie Pana Jezusa, bo 
On nie tylko nauczał i czynił cuda w czasie działalności publicz-
nej i nie tylko wygłosił orędzie na krzyżu. Jak byliśmy w Wielki 
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Piątek na liturgii Męki Pańskiej, to niektóre słowa słyszeliśmy, 
bo Pan Jezus wypowiedział z krzyża siedem słów i one są 
bardzo ważne, i zawsze godne medytacji. Ale, gdy Jezus zmar-
twychwstał, to też wygłosił orędzie wielkanocne. W dzisiejszej 
Ewangelii mamy fragment tego orędzia, wypowiedzianego, 
gdy Pan Jezus ukazał się niewiastom, które przyszły z olejami, 
by namaścić Jego ciało. Zauważmy, że Jezus był pochowany 
w pośpiechu, dlatego że nadchodził szabat, a podczas szabatu 
zakazane były czynności, m. in. namaszczanie ludzi zmarłych. 
Zatem Jezus został pochowany bez namaszczenia i dlatego po 
święcie, jak już minął szabat, wczesnym rankiem, niewiasty 
przybyły z olejami, by dokonać namaszczenia ciała złożonego 
w grobie. I jak przyszły, to zastały pusty grób, ale ukazał się im 
Pan Jezus i powiedział ważne słowa, które są skierowane także 
do nas: „Witajcie” (Mt 28,9a), a potem powiedział: „Nie bójcie 
się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, 
tam Mnie zobaczą” (Mt 28,10). Tak powiedział do niewiast 
przy grobie, tam, gdzie zwyciężył śmierć.

Wiemy, że wieczorem, tego samego dnia, w dzień zmar-
twychwstania, Pan Jezus przyszedł do apostołów, prawdo-
podobnie do Wieczernika i nie przyszedł z wymówkami, nie 
mówił: „Dlaczego Mnie zdradziliście? Dlaczego Mnie Judasz 
wydał? Dlaczego Piotr się Mnie zaparł? Dlaczego zostawiliście 
Mnie samego w Ogrójcu, a potem pod krzyżem i tylko jeden 
z was był ze Mną? Co wam takiego złego zrobiłem, żeście 
Mnie zdradzili w przyjaźni?”. Nic takiego nie było, nie było 
wymówek. W najbliższą niedzielę będziemy słyszeć Ewangelię 
o spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami. Od jakich 
słów się zaczęło? „Pokój wam” (J 20,19b), żyję, tak jak mówi-
łem. Nie chcieliście w to wierzyć, nie braliście poważnie tych 
słów, jak mówiłem, że będę zabity i zmartwychwstanę. A teraz 
patrzcie, że dokonało się to, co było powiedziane u proroków, 
i co Ja wam mówiłem, że będę zabity przez ludzi, ale zmar-
twychwstanę. Sprawdziło się to, że Bóg nie kłamie, że Bóg 
dotrzymuje obietnic.
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Moi drodzy, te słowa Jezusa Zmartwychwstałego są bardzo 
ważne dla nas, żebyśmy się niczego nie bali – „Pokój wam”, 
bądźcie spokojni, Ja was obdarzam pokojem, którego nie zna 
świat. Świat mówi o pokoju, a tego pokoju nie zachowuje 
i podejmuje wojnę. Ja wam dam ten pokój, za którym tęskni 
wasze serce.

Zobaczcie, w każdej Mszy Świętej mamy tę sytuację, gdzie 
jest nam dawany pokój Jezusa Zmartwychwstałego. Kapłan 
i dzisiaj, przed Komunią Świętą, powie: „Pokój Pański niech 
zawsze będzie z wami” i my odchodzimy uspokojeni nawet 
wtedy, gdy w naszym życiu dzieje się coś strasznego, gdy są 
jakieś kłopoty, zmartwienia, choroby, gdy słyszymy, że ktoś 
jakby otrzymywał wyrok, że ma chorobę nowotworową, że jest 
rak złośliwy. „Pokój wam”, bo ostateczne zwycięstwo należy do 
was, którzy we Mnie wierzycie. To jest Boża Ewangelia, którą 
powinniśmy przyjmować i cieszyć się, że taka Ewangelia do 
nas dochodzi, że możemy tę Ewangelię przyjmować.

Wielkanoc nam ogłasza, że na końcu jest zawsze życie, a nie 
śmierć i będziemy żyć. Umrzemy dla tego świata, ale cóż to 
jest te kilkadziesiąt lat życia na ziemi wobec całej wieczności, 
która nie zna kresu. Nam to się w głowie nie mieści, bo nasze 
pojmowanie jest dostosowane do warunków czasoprzestrzen-
nych i nie mamy doświadczenia życia wiecznego. Dlatego, jak 
ktoś nam mówi o wieczności, to nie bardzo się jakoś rozumiemy, 
ale wierzymy Jezusowi, że będziemy żyć, że na końcu będzie 
życie, a nie śmierć, że na końcu będzie prawda, a nie fałsz, że 
na końcu będzie miłość, a nie nienawiść.

2. Próby zafałszowania prawdy o zmartwychwstaniu

Moi drodzy, dzisiejszy dzień wielkanocny przynosi nam 
jeszcze jeden wątek, który jest ważny. Oprócz pozdrowień 
paschalnych, wielkanocnych, Ewangelia mówi nam jeszcze 
o tym, że faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy doprowadzili do 
wyroku śmierci na Jezusa, potwierdzonego przez Piłata, gdy się 
dowiedzieli od ludzi, że Jezus żyje, że mówi się o zmartwych-
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wstaniu, to dostali szału, bo ich plany zostały pokrzyżowane. 
Oni uważali: zabijemy tego proroka i będzie spokój, zamkniemy 
Mu usta na zawsze, zepchniemy Go na śmietnik historii i nikt 
Go nie będzie wspominał. I wszystko się zawaliło, bo Jezus 
zmartwychwstał, tak, jak zapowiedział. Ale diabeł, który w nich 
siedział, podjął dalej walkę. Co zrobił? „Ci zebrali się ze star-
szymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: 
Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli 
Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my 
z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu” (Mt 28,12-14). 
To jest działanie szatana – kłamstwo i pieniądz – i diabeł do 
dzisiaj tym operuje.

Mówimy – Jak na stole leżą pieniądze, to prawda milczy. 
Judasz za pieniądze, za trzydzieści srebrników sprzedał Jezusa. 
Za pieniądze, 13 maja 1981 roku, na Placu Świętego Piotra, 
człowiek strzelał do św. Jana Pawła II. Tyle pieniędzy wydano 
w czasach komunistycznych na walkę z Kościołem. Nie było 
pieniędzy na budowę szpitali, na budowę przytułków, siero-
cińców, dróg, ale musiały być pieniądze dla ubeków, którzy 
byli opłacani, żeby donosili, żeby niszczyć Kościół. Zobacz-
cie, ile jest wydawanych pieniędzy na sianie ideologii, dzisiaj 
szczególnie ideologii gender, która jest wielkim zagrożeniem. 
Może znacie księdza Oko – profesora, który jest w Krakowie 
na Uniwersytecie Papieskim i on o tym często mówi, że to jest 
nowa forma marksizmu, to są nowi kłamcy, którzy zdążają do 
zniszczenia człowieka, bo jak ktoś depcze Boga, to przechodzi 
z czasem do niszczenia człowieka. Zapamiętajmy, że niszczy-
ciele Pana Boga przechodzą zawsze do niszczenia człowieka. 
Nie wierzmy w humanizm, który jest odcięty od Boga. To się 
nie udało już Francuzom w rewolucji francuskiej. Te hasła – 
wolność, równość, braterstwo – liberté, égalité, fraternité – wy-
jęte z Ewangelii, a odcięte od Boga – nie funkcjonują. Dlatego 
dzisiaj, gdy się zjawił pożar w katedrze Notre Dame, ludzie 
pytają nie tylko o to, czy katedra będzie odbudowana i to jako 
katolicka, a nie w stylu rewolucji francuskiej, gdzie aktorkę 
postawiono w miejsce Pana Jezusa, gdy ogłaszano wyrok śmier-
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ci dla Kościoła. Nie taką chcemy odbudować, ale jako ikonę 
chrześcijaństwa w Europie i we Francji – w pierwszej „córze 
Kościoła”. Ale pytanie jest jeszcze inne! Czy naród francuski 
odrodzi się w wierze, czy na nowo pokocha Chrystusa tak, jak 
kochali Go poprzednicy w wiekach średnich? To są pytania!

Moi drodzy, pamiętajmy, że ten mechanizm uruchomiony 
w Wielkanoc w Jerozolimie przez faryzeuszy, przez wrogów 
Pana Jezusa, dalej funkcjonuje. Przez pieniądze i przez kłamanie 
chce się dalej z Jezusem prowadzić walkę. Pan Jezus przyniósł 
prawdę, przyniósł miłość i postawił na ubóstwo. Nie zakazał 
wartości materialnych, ale wskazał, że wartości duchowe są 
ważniejsze od materialnych.

Zakończenie

Moi drodzy, pamiętajmy, że ten mechanizm, którym dia-
beł kieruje, jest też zauważalny dzisiaj, dlatego miejmy oczy 
otwarte i trzymajmy się Jezusa Zmartwychwstałego. Jeżeli 
chcemy za Nim iść to pamiętajmy, że będą Wielkie Piątki. Nie 
ma człowieka, który by nie miał Wielkich Piątków, który by 
nie musiał przechodzić przez „ciemne doliny”, ale jak niesie-
my krzyż i przechodzimy przez „ciemne doliny” z Jezusem, 
który niesie krzyż i który nam pomaga dźwigać nasz krzyż, to 
zawsze trafimy do radości wielkanocnego poranka. Z uniżenia 
przejdziemy do wywyższenia. To jest Boża zasada, to jest Boża 
logika, której ludzie nie przewrócą. Do wywyższenia, do chwały 
niebieskiej, idzie się przez krzyż. Dlatego pamiętajmy, że chcąc 
być przy Jezusie, musimy też czasem pocierpieć, ale nasze 
cierpienie, nasze Wielkie Piątki, przemieniają się w radosny 
poranek wielkanocny. To jest mechanizm Pana Boga, który też 
dotyczy nas, który Pan Bóg stosuje w stosunku do nas.

Módlmy się o to, żebyśmy za Jezusem Zwycięskim dalej 
szli, Jego prawdą żyli i Jego wskazaniami kształtowali nasze 
życie osobiste, rodzinne i narodowe.
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Chrzest jako zadanie życia w prawdzie
Szalejów Górny, 22 kwietnia 2019 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej parafii 
Kościół pw. św. Jerzego

1. Znaczenie sakramentu chrztu św.

W dzisiejszej homilii połączymy tajemnicę zmartwych-
wstania Pańskiego z tajemnicą naszego chrztu i także dzisiaj 
chrzczonych dzieci. Nasze rozważanie rozpoczniemy od przy-
toczenia modlitwy, którą w waszym imieniu skierowałem do 
Pana Boga na początku Mszy Świętej, zaraz po „Chwała na 
wysokości Bogu”. Tak te słowa brzmią: „Boże, Ty przez chrzest 
nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła, spraw, 
aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących 
z sakramentu, który z wiarą przyjęli”. To są bardzo ważne słowa, 
godne rozważenia i nie mogą one ujść naszej uwadze.

Moi drodzy, jeśli byliśmy na wielkosobotniej liturgii Wigilii 
Paschalnej, to były czytane słowa św. Pawła, który oznajmia, 
że przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa. Możemy powiedzieć, że nasze pierwsze 
zmartwychwstanie już się dokonało w czasie chrztu, gdy umarł 
grzech pierworodny, został zmyty i zmartwychwstaliśmy, jakby 
powstaliśmy do życia w łasce uświęcającej jako dzieci Bożych, 
dzieci Kościoła. To samo się dzisiaj dokona z tą czwórką dzie-
ci, które przyjmą znak sakramentalny i po których główkach 
spłynie woda chrztu świętego. To jest zanurzenie w śmierci 
Pana Jezusa, zniszczenie, zmycie grzechu pierworodnego 
i uczynienie z dziecka tylko ludzkiego, dziecka Bożego. To 
jest początek czegoś nowego, początek życia we wspólnocie 
Kościoła jako dzieci Bożych.

Przypomnijmy sobie, jak święty papież Jan Paweł II przybył 
do Wadowic i udał się do kościoła parafialnego w Wadowicach. 
Podszedł wtedy do chrzcielnicy, tam się pogrążył w modlitwie. 
Potem przemawiał, mówiąc mniej więcej takie słowa: „Tutaj 
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wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i bycie w Kościele 
się zaczęło, i kapłaństwo się zaczęło”. Mówiąc to, myślał 
o chrzcie.

Chrzest jest bardzo ważny. To jest nasze pierwsze zmar-
twychwstanie, byśmy byli dziećmi Bożymi w Kościele – „Boże, 
Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego 
Kościoła”. Tu jest dodane, że przez chrzest powiększamy 
Kościół, czyli ten Kościół żywy, bo Kościół to nie tylko mury 
z cegły czy z kamienia, ale Kościół jest także wspólnotą ludzi 
– „żywych kamieni”, którzy tworzą Kościół żywy. Zatem my 
tworzymy Kościół i przez chrzest ten Kościół się powiększa, 
nabiera jakby mocy.

2. Misja ochrzczonych na wzór niewiast 
z wielkanocnego poranka

Dalej jest powiedziane: „Spraw, aby Twoi wierni przestrze-
gali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą 
przyjęli”. A więc jest tu mowa, że przyjęcie sakramentu chrztu 
nakłada na nas zobowiązania, nakłada na nas misję. Zaraz po-
wiemy, jaką misję, ale w tej chwili jest potrzeba, byśmy wrócili 
do Ewangelii.

Jak Pan Jezus spotkał się przy grobie z niewiastami, to one 
były zagubione. Przyszły w poranek poświąteczny, czyli w nie-
dzielę rano do grobu z olejami, żeby dopełnić obrzędu pogrzebo-
wego i namaścić olejami ciało Pana Jezusa, żeby się za szybko 
nie rozłożyło. Taką praktykę stosowali Żydzi. Przyszły, a tu grób 
pusty. Została tylko chusta, takie prześcieradło, którym Jezus 
był owinięty. Nie ma Jezusa! I pytanie – Czy Go ktoś ukradł? 
Ale jakby ukradł, to po co zostawił to prześcieradło. Przecież 
trzeba go było wziąć tak, jak był pochowany. A jakby ktoś Go 
ukradł, to gdzieś Go można znaleźć. Okazało się, że zmartwych-
wstał, a znakiem tego było to, że się pokazał. Jak niewiasty szły 
zaniepokojone tym, co się stało, przejęte tym wszystkim, co 
zobaczyły, to Jezus stanął przed nimi i powiedział: „Witajcie” 
(Mt 28,9a), a potem dodał: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmij-
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cie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą” 
(Mt 28,10). Co te słowa oznaczają? To było zobowiązanie, 
które Pan Jezus dał tym niewiastom – „Idźcie i oznajmijcie 
moim braciom”. To było posłanie tych niewiast, żeby opowia-
dały, że Jezus żyje, żeby były zwiastunami zmartwychwstania 
Pana Jezusa. Idźcie i mówcie, żeście Mnie widziały, że Ja żyję. 
Zmartwychwstałem tak, jak zapowiadałem. Mimo że ucznio-
wie nie chcieli słyszeć, że będę zabity, że zmartwychwstanę 
i lekceważyli to, co mówiłem, to Ja zmartwychwstałem i żyję. 
Stało się tak, jak mówili prorocy, stało się tak, jak Ja mówiłem 
i dlatego: „Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do 
Galilei, tam Mnie zobaczą”. I niewiasty poszły, i to wykonały. 
I potem się okazało, że uczniowie poszli do Galilei i tam się 
Pan Jezus im ukazał nad Jeziorem Tyberiadzkim.

W okresie wielkanocnym będziemy słyszeć o tym zjawieniu 
się Jezusa nad Jeziorem Tyberiadzkim w czasie połowu ryb. Tam 
Jezus spożył śniadanie, tam była rozmowa z Piotrem i tam było 
pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” (J 21,17a). 
Pan Jezus nie pytał: „Dlaczego się Mnie zaparłeś? Dlaczego 
byłeś takim pewniakiem, a uciekłeś, jak mnie krzyżowali, jak 
mnie bili? Dlaczego nie było cię pod krzyżem? O tym Pan Jezus 
nie mówił, takich pytań nie stawiał. Tylko gdy się zjawił jako 
Zmartwychwstały, gdy oni Go zobaczyli, to zapytał: „Szymonie, 
synu Jana, czy miłujesz mnie?” (J 21,15a.16a) i trzy razy Pan 
Jezus to pytanie powtórzył. Może dlatego, że trzy razy Piotr się 
zaparł. Jak się go pytano w tym czasie, gdy Jezusa prowadzono 
na sąd: „Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego 
człowieka?” On odpowiedział: Nie jestem” (J 18,17). Piotr 
wyparł się, mówiąc, że nie ma z Nim nic wspólnego. Dlatego 
był pytany trzy razy. I odpowiedź Piotra: „Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham” (J 21,15b).

Tak więc chcemy powtórzyć, że niewiasty, którym Jezus 
ukazał się w poranek wielkanocny, żeby im poświadczyć, że 
żyje, że zmartwychwstał, otrzymały misję, zadanie, żeby pójść 
i to ogłosić. W związku z tym jest taki żarcik, a są radosne święta 
i możemy trochę pożartować. Jest takie pytanie: Dlaczego Pan 
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Jezus najpierw ukazał się niewiastom? Jaka jest odpowiedź? 
Bo chciał, żeby ludzie szybciej się dowiedzieli o zmartwych-
wstaniu, a kobiety powiedzą to szybciej. To taki ewangeliczny 
żarcik, który jest taki miły.

I teraz przejdziemy do tej misji, którą podczas chrztu otrzy-
mują rodzice i także te niemowlęta, które nie mogą tego jeszcze 
przyjąć rozumnie, bo jeszcze nie mówią i nie wszystko jeszcze 
funkcjonuje u nich tak, jak u człowieka dorosłego, ale potem 
sobie uświadamiają, że jako chrześcijanie, jako ochrzczeni, mają 
głosić Ewangelię i świadczyć, że Pan Jezus jest Zbawcą świata, 
że umarł za nasze grzechy i że zmartwychwstał.

3. Zobowiązania wynikające z sakramentu chrztu

Jeszcze raz powtórzmy te słowa: „Spraw, aby Twoi wierni 
przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, 
który z wiarą przyjęli” A więc mamy wiedzieć o tych zobo-
wiązaniach, które wypływają z sakramentu, który z wiarą 
przyjmujemy. Jakie to są zobowiązania? Znowu wrócimy do 
dzisiejszej Ewangelii. W drugiej części jest powiedziane, że 
wrogowie Chrystusa, którzy doprowadzili do Jego śmierci, 
bardzo się zdenerwowali i przestraszyli, bo w mieście zaczęto 
mówić, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Oni byli przerażeni, 
bo ich zdaniem śmierć miała wszystko załatwić, miała wszyst-
ko wyciszyć i proroka uziemić – zabijemy Go i spokój. Tak to 
czyniono w historii, że jak ktoś był niewygodny, to go zabija-
no. I rzeczywiście w wielu przypadkach był spokój, a w tym 
przypadku było inaczej. Dlaczego? Dlatego, bo Chrystus zmar-
twychwstał i spokoju nie było. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, 
którzy wydali wyrok śmierci na Jezusa, potwierdzony przez 
Piłata, byli w rozterce, co robić i posłuchali diabełka – tego z ro-
gami i widłami. A diabeł jest bardzo inteligentny i wiedział, jaki 
mechanizm podjąć, czyli dać pieniądze i wysłać, aby żołnierze 
kłamali. Jest napisane: „Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie 
dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: 
Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. 
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A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy 
i wybawimy was z kłopotu” (Mt 28,12-14). A więc macie pie-
niądze i mówcie tak, jak my chcemy. Nie tak, jak było, nie tak, 
jak mówią ludzie, którzy Jezusa widzieli, tylko mówcie, żeście 
spali i Jezusa wykradli. Pieniądze i kłamstwo.

Moi drodzy, jak to przenieść do zadań, które wynikają 
z naszego chrztu? Chodzi o to, żebyśmy w naszych rodzinach 
nie uczyli dzieci kłamać i nigdy im nie dawali pieniędzy na 
kłamstwo, bo kłamstwo, to jest dzieło diabła, kłamstwo, to jest 
niewola, to jest oszukiwanie człowieka. Nikt z nas nie chce być 
oszukiwany. Jak dochodzimy do wniosku, że ktoś nas oszukał, 
okłamał, to mamy słuszne żal i czujemy się upokorzeni.

Wezwanie do rodziców, do wychowawców, do nas wszyst-
kich, byśmy nie uczyli dzieci kłamać, bo dzieci zwykle nie 
kłamią. Skąd się uczą kłamać? Od rodziców. Czasami dziecko 
nie chce iść do szkoły, więc mamusia napisze zaświadczenie, 
że jest chore i będzie wszystko w porządku, a dziecko wie, że 
jest zdrowe. I to mamusia kombinuje albo tatuś czy babcia. 
Czasem jest tak, że to my psujemy tych najmniejszych, uczymy 
ich kłamać, uczymy ich być napastliwym i agresywnymi. Więc 
to jest misja, że jeżeli chcesz być świadkiem Pana Jezusa, to 
nie wstępuj na drogę kłamania i nie ucz drugich kłamać, tylko 
wychowuj dzieci w prawdzie. A my dorośli żyjmy w prawdzie 
i nie kłammy nigdy. Kłamstwo zawsze się wiąże z kradzieżą. Ci, 
którzy kłamią, to i kradną. Tak jest w polityce. Widzicie, jak to 
się dzieje. Pamiętacie, jak było za komuny, jak było potem po 
transformacji ustrojowej w 1989 roku. Nie brakuje i w obecnej, 
demokratycznej Polsce kłamania, afer i korupcji.

A więc, siostry i bracia, to jest nasze zadanie, które otrzy-
mujemy tak, jak te niewiasty od Pana Jezusa Zmartwychwsta-
łego. Przy okazji chrztu otrzymujemy zadanie, żebyśmy sami 
żyli w prawdzie, prawdę głosili, prawdy bronili i prawdy się 
domagali, i to jest bardzo ważne w wychowaniu dzieci.

Moi drodzy, obydwa totalitaryzmy stały na kłamstwie i na 
strachu. To nie jest Ewangelia, to nie jest dla Kościoła, to nie 
jest dzieło Ducha Świętego, tylko jest to dzieło diabła.
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A więc powtórzmy. Wychowujemy młode pokolenie jako ro-
dzice, jako chrzestni, jako rodzeństwo, do prawdy, do mówienia 
prawdy, do życia w prawdzie i po drugie otrzymujemy też misję, 
żeby dzieci uczyć miłowania, służenia, dawania. Jezus nas umi-
łował, bo oddał swoje życie na krzyżu. My też wychowujemy 
młodych do miłości, a miłość to jest pomniejszanie mojego 
„ja”, żeby w sercu było więcej miejsca dla „ty”, żebym nie żył 
tak, żeby tylko mi było dobrze, ale żeby tobie było dobrze. To 
jest miłość i dlatego uczmy młode pokolenie takiej właściwej 
miłości. Nie miłości bałwochwalczej. Miłość nie polega na tym, 
że zaspokajamy wszystkie pragnienia dziecka. Nie wszystko, 
co dziecko chce, musi być dane. Nie każde spełnienie prośby 
dziecka może być ze strony matki czynem miłości. W miłości 
jest krzyż, w miłości jest poświęcenie, w miłości ja umieram 
dla swojej miłości własnej, by ciebie kochać, by tobie ze mną 
było dobrze.

Dlatego, moi drodzy, jako rodzice pilnujcie miłości mię-
dzy sobą, żeby była piękna, służebna. Jest sporo pięknych 
małżeństw. W czasie wizytacji w Szczytnej byłem u takiego 
starszego małżeństwa. Małżonka ma osiemdziesiąt osiem lat, 
a małżonek dziewięćdziesiąt dwa lata. Byli na Syberii, w Ka-
zachstanie. Doświadczyli dziecięcego głodu i zimna. Potem 
się pobrali i całe życie szli z Bogiem, Ewangelia była dla nich 
najważniejsza. Wychowali czwórkę dzieci i wszystkie chodzą 
do kościoła, odwiedzają ich. To jest poprawnie wypełniana 
misja, jeżeli wychowujemy drugich do życia w prawdzie i życia 
w miłości.

Zakończenie

Kończąc tę refleksję, chciałbym życzyć rodzicom, którzy 
już mają duże dzieci i rodzicom, którzy dzisiaj dzieci chrzczą, 
żebyśmy potrafili drugich obdarzać prawdą i miłością, i wycho-
wywać młode pokolenie, żeby się brzydziło diabelskim kłam-
stwem, żeby nie brało pieniędzy za kłamanie, za czynienie zła. 
Judasz wziął trzydzieści srebrników i przegrał życie, zadławił 
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się tymi pieniędzmi. A więc służba prawdzie i uczenie bycia 
darem dla drugiego. Nie konkurentem, nie wrogiem, ale bycie 
darem, żeby tobie ze mną było dobrze. Módlmy się o to, żeby to 
też stało się takim owocem tegorocznych Świąt Wielkanocnych.

Z życiowego błota grzechu na szczyty 
miłości

Świdnica, 23 kwietnia 2019 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej we Wtorek Wielkanocny 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodni księża, drodzy bracia i siostry, czciciele Matki 
Bożej Świdnickiej, we wczorajszej liturgii słyszeliśmy o zja-
wieniu się zmartwychwstałego Chrystusa niewiastom. Wśród 
nich była Maria Magdalena, która wykonując polecenie Pana 
Jezusa, poszła ze swoimi koleżankami do uczniów Jezusa, by 
im oznajmić, ze On zmartwychwstał. Prawdopodobnie potem 
po raz drugi poszła do grobu i tam zjawił się Chrystus jej samej. 
Przypatrzmy się bliżej tej chrystofanii.

1. Maria Magdalena – patronka nawracających się

O Marii Magdalenie mówią nam wszystkie cztery Ewan-
gelie. Miała nieciekawą przeszłość. Dostąpiła szczęścia, że na 
drogach swego grzesznego życia spotkała Jezusa. On ją uwolnił 
od złych duchów (por Łk 8,1-3). Św. Marek Ewangelista także 
odnotował, że Jezus wyrzucił z Marii Magdaleny siedem złych 
duchów. Uwolniona od złych duchów wróciła na drogę Bożych 
przykazań. Jezus stał się dla niej najważniejszy. Była obecna 
przy Jezusie w dramacie Wielkiego Tygodnia. Należała do 
tych nielicznych przyjaciół Chrystusa, którzy Go nie opuścili 
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i wytrwali do końca pod krzyżem. Na własne oczy widziała 
jak szedł z krzyżem na Golgotę. Widziała jak go przybijano 
do krzyża. Słyszała jak był wyszydzany na krzyżu. Przeżywała 
mękę i konanie Jezusa na krzyżu. Swoją obecnością wspo-
magała Maryję i Jana Apostoła, którzy także byli świadkami 
męki i konania Pana Jezusa. Uczestniczyła także w pogrzebie 
Jezusa. Nie mogła się pogodzić, że ktoś tak niezwykle dobry 
i sprawiedliwy, tak potwornie został skrzywdzony.

2. Maria Magdalena apostołką apostołów

Magdalena wczesnym rankiem zjawiła się przy grobie Je-
zusa. Zastając grób pusty, płakała. Nie wiedziała, co się stało 
z ciałem Jezusa. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jej jako 
pierwszej, nawet wcześniej zanim ukazał się swoim uczniom 
i jej zlecił głoszenie prawdy o swoim zmartwychwstaniu. Było 
to dla niej szczególne wyróżnienie. Bóg uczynił dla niej wielkie 
rzeczy.

Chrystus w osobie św. Marii Magdaleny bardzo wypromo-
wał godność kobiety. Magdalena, po dostąpieniu miłosierdzia 
od Jezusa, stała się osobą kochającą. Była wielka w grzeszeniu, 
ale jeszcze większa w miłości i wierności. Za jej obecność 
na Golgocie i na pogrzebie, wynagrodził ją tym, że jej jako 
pierwszej ukazał się po zmartwychwstaniu. W tym wydarzeniu 
Chrystus dowartościował wszystkie kobiety. Bywa niekiedy 
tak, że kobiety czują się pokrzywdzone, może nawet dyskry-
minowane, że np. nie mogą być księżmi, kapłanami. Jednakże 
to nie jest dyskryminacja, co czasem nam mówią feministki. 
Kościół za Chrystusem głosi, że godność mężczyzny i kobiety 
jest jednakowa. Jednakże jednakowa godność nie oznacza 
jednakowych funkcji.

Św. Jan Paweł II mówił wielokrotnie o tzw. geniuszu 
kobiety, wskazując jak wiele świat zawdzięcza kobietom. 
One dzisiaj są zaangażowane w apostolstwo. Wiele z nich 
wspomaga kapłanów w prowadzeniu duszpasterstwa. Tyleż 
wspaniałych niewiast jest zaangażowanych w Radiu Maryja. 
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Drogie Panie, wiele z was jest wspaniałymi żonami, matkami 
i babciami. Dzisiaj w święto św. Marii Magdaleny dziękujemy 
wam za to kim jesteście i jakie jesteście. Pan Bóg każdej z was 
przydzielił tak wiele darów. Nie dajcie sobie wmówić, że jest 
inaczej. Módlcie się także za wasze siostry w kobiecości, które 
ulegają podszeptom szatana i domagają się aborcji, środków 
antykoncepcyjnych, które dają się namówić za marne grosze 
do brania udziału w czarnych marszach i w innych niecnych 
dziełach. Bądźcie wpatrzone w Matkę Chrystusa i w św. Marię 
Magdalenę, abyśmy w ich stylu wypełniały wasze powołanie 
i rozwijały swój geniusz kobiety.

3. Nasza wielkanocna misja

Drodzy bracia i siostry, Maria Magdalena podczas spotka-
nia z Jezusem Zmartwychwstałym otrzymała od Niego misję 
ogłaszania, że On zmartwychwstał. Z tą misją została nawet 
posłana do apostołów. Dzisiaj jest to nasza misja. Jezus chce 
być znany w świecie przez nas, nie tylko przez nasze mówienie 
o Nim, ale także przez naszą miłość do Niego i do drugich ludzi. 
On potrzebuje nas, aby mógł do ludzi kierować słowo prawdy 
i miłości. Potrzebuje naszych serc, aby kochać przez nas ludzi, 
z którymi żyjemy. Pokazujmy przeto sposobem naszego życia, 
że On żyje, że jest dla nas najważniejszy.

Zakończenie

Módlmy się zatem w tej Eucharystii, za wstawiennictwem 
Matki Bożej Świdnickiej, a także za przyczyną św. Marii 
Magdaleny, abyśmy odpowiadali Panu Bogu na Jego miłość 
naszą miłością. Wypraszajmy dla wszystkich niewiast łaskę jak 
najlepszego wypełniania ich życiowego powołania.
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Duch Święty nas uzdalnia do bycia 
świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa

Wałbrzych, 23 kwietnia 2019 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Wojciecha

Wstęp

Temat obecnej homilii brzmi: „Duch Święty nas uzdalnia 
do bycia świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa”. Punkt 
pierwszy to będzie wątek wielkanocny, związany z ukazaniem 
się Pana Jezusa Zmartwychwstałego Marii Magdalenie; punkt 
drugi to wątek Ducha Świętego związany z sakramentem bierz-
mowania; i punkt trzeci to św. Wojciech jako świadek Jezusa 
Zmartwychwstałego, jako wzór do naśladowania dla nas.

1. Zjawienia się Chrystusa zmartwychwstałego

Zaczynamy od wątku ewangelicznego. Moi drodzy, jesteśmy 
w oktawie Wielkiej Nocy. Oktawa, jak wiemy, to jest rozszerze-
nie świętowania. Normalnie święta trwają jeden dzień. Triduum 
Sacrum było świętem trzydniowym. To było święto paschy 
Jezusa, czyli Jego przejścia z życia biologicznego, ziemskiego, 
poprzez mękę, śmierć, pobyt w grobie, do życia w zmartwych-
wstaniu, do życia uwielbionego. Pascha, przejście, to jedno 
święto w trzech dniach. A teraz mamy rozszerzoną uroczystość 
Zmartwychwstania na osiem dni. Dlaczego? Dlatego, bo jest tak 
wielkie, że w jednym dniu nie jesteśmy zdolni wyrazić naszej 
radości, naszego uwielbienia, dla tego, co się stało w Jerozo-
limie trzeciego dnia po śmierci Chrystusa. Niektórzy mówią, 
że to jest największe wydarzenie w dziejach świata – poko-
nanie śmierci na ziemi przez Jezusa Chrystusa, śmierci, która 
właściwie jest jakby wrogiem człowieka, bo wszyscy chcemy 
żyć, boimy się unicestwienia. I oto dowiadujemy się, że przez 
śmierć biologiczną tylko przechodzimy do nowego życia. Jak 
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mawiał biskup Józef Pazdur, zamykamy oczy na doczesność, 
a otwieramy oczy naszej duszy na wieczność.

Drodzy bracia i siostry, jakie mamy dowody na to, że Jezus 
zmartwychwstał? Wiemy, że zmartwychwstanie dokonało się 
bez świadków, ale są znaki, które świadczą o zmartwychwstaniu 
i to są znaki bardzo klarowne. Pierwszym, takim materialnym, 
niemym znakiem, jest pusty grób. Maria Magdalena przybyła 
chyba pierwsza do grobu, gdy jeszcze było ciemno i stwierdziła, 
że kamień jest odwalony, a Jezusa nie ma. Pobiegła, odnala-
zła najważniejszych apostołów: Piotra i Jana, bo oni trzymali 
się razem i powiedziała, że nie ma Jezusa. Potem przyszli do 
grobu. Słyszeliśmy o tym w Ewangelii w Wielką Niedzielę. 
Wczoraj w Ewangelii była mowa o zjawieniu się Chrystusa 
niewiastom w okolicach grobu. A dzisiaj jest to piękne, uro-
cze,  ujmujące spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Marią 
Magdaleną.

Przypomnijmy, że Maria Magdalena była wielką grzesznicą, 
była opętana przez ducha złego. Ewangeliści Łukasz i Marek 
mówią, że Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. Została 
wyciągnięta z błota przez Jezusa Chrystusa i odtąd pozostała Mu 
wierna, była w Nim rozkochana. Przyszła też tam, gdzie Jezus 
cierpiał, nie bała się. Nawet uczniowie pouciekali, a ona została 
przy Maryi. Była świadkiem konania Jezusa na krzyżu, była na 
pogrzebie wieczorem w Wielki Piątek i przyszła pierwsza do 
grobu, w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, bo sobota 
była wtedy i dotąd jest żydowskim świętem. Jej jako pierwszej 
ukazał się zmartwychwstały Jezus – jej, nie uczniom, uczniom 
dopiero potem. Ona spośród ludzi pierwsza Go widziała zmar-
twychwstałego.

Możemy zapytać, kiedy to było dokładnie? Słuchaliśmy 
z pewnością uważnie Ewangelii i tam jest powiedziane, że jak 
zajrzała do grobu, to zobaczyła dwóch aniołów – jeden był 
w miejscu, gdzie była głowa Pana Jezusa, a drugi, gdzie były 
nogi. Jeżeli widziała aniołów i potrafiła wskazać to miejsce, to 
już musiało być widno, bo nie było tam światła elektrycznego 
i nie paliły się też żadne inne światła. Dzień był wtedy mniej 
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więcej równy nocy, bo Żydzi obchodzili Paschę w czasie wio-
sennym, kiedy jest wyrównanie dnia z nocą, a więc dwanaście 
godzin dzień i dwanaście godzin noc. Dlatego bibliści mówią, 
że prawdopodobnie Pan Jezus ukazał się około godziny siódmej 
rano w niedzielę. Oczywiście Pan Jezus zmartwychwstał wcze-
śniej, a to było pierwsze widzenie Jezusa Zmartwychwstałego 
przez człowieka.

Dzisiaj, jak się przygotowywałem do tej homilii, to czytałem 
artykuł jednego biblisty, mianowicie, że wyliczono godziny, 
w których Jezus był poza swoim ciałem, które zostało ukrzyżo-
wane i złożone w grobie. Jezus umarł w piątek około godziny 
piętnastej, zachodził szabat, jeszcze trzy godziny świeciło 
światło, a jak umierał, to ziemia się trzęsła, było zaćmienie 
słońca, były znaki na niebie i na ziemi. Potem przyszła noc 
z piątku na sobotę – dwanaście godzin, potem sobota w cią-
gu dnia – dwanaście godzin i znów dwanaście godzin nocy. 
W sumie wyliczono czterdzieści godzin – dwadzieścia cztery 
godziny nocy i szesnaście godzin dziennych. Oczywiście to jest 
takie przybliżone wyliczenie, bo takich szczegółów nie mamy 
w Ewangeliach, ale są pewne dane, które są przesłankami do 
wyciągania wniosków.

W każdym razie, droga młodzieży, bracia i siostry, te zja-
wienia się Chrystusa Zmartwychwstałego, które się rozpoczęły 
od spotkania z Marią Magdaleną, to jest drugi znak zmartwych-
wstania, jakby dowód, że Jezus zmartwychwstał. Jezus, aby 
potwierdzić, że zmartwychwstał, kazał się dotykać. Mówił do 
uczniów: „Dotknijcie się Mnie i przekonajcie” (Łk 24,39b), że 
to Ja jestem, że to jest teraz ciało przemienione, ale to samo, 
które leżało w grobie.

Podobnie Pan Jezus powiedział Tomaszowi, gdy drugi raz 
przyszedł do Wieczernika, bo za pierwszym razem Tomasza nie 
było, aby włożył palce w bok i w miejsce gwoździ. Czyli to też 
był jakiś cud, bo Jezus miał ciało uwielbione. On przechodził 
przez drzwi zamknięte i znikał, ale musiał ludziom jakoś wy-
kazać, że żyje, że zmartwychwstał, dlatego jadł i pił z nimi. To 
jest ten największy cud zmartwychwstania.
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Moi drodzy, gdyby nie było zmartwychwstania, to by nas 
tutaj też nie było, nie byłoby chrześcijaństwa, a Jezus byłby 
zapomniany. Tak to kombinowali Żydzi, że Go zabiją i będzie 
spokój, będzie cisza, że nie będzie wichrzył, nie będzie faryze-
uszom wyrzucał ich formalizmu czy stawiał innych zarzutów, 
a zmartwychwstanie pokrzyżowało im plany. Dlatego wczoraj, 
jak byliśmy w kościele, to słyszeliśmy Ewangelię, w której 
była mowa o tym, że Sanhedryn wyjął pieniądze z kieszeni, 
dał żołnierzom i kazał im kłamać, że w nocy uczniowie zabra-
li Jezusa, gdy oni spali. Wielka bzdura, wielkie kłamstwo za 
pieniądze. Wiemy, że za pieniądze i dzisiaj kłamią. Kłamali za 
komunizmu i dzisiaj też za pieniądze kłamią.

Moi drodzy, zmartwychwstanie dla nas jest bardzo istotne. 
Każda niedziela jest małą Wielkanocą, dlatego mamy obowią-
zek przychodzenia na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym 
w niedzielny dzień. Żydzi do tej pory czczą szabat, sobotę, 
a my czcimy niedzielę z tego tytułu, że Jezus w niedzielę zmar-
twychwstał. Na pewno było to po północy, może nad ranem. 
Nie ma dokładnej godziny, bo nie było świadków i możemy 
przypuszczać, o której godzinie mógł się ukazać niewiastom, 
a na początku Marii Magdalenie. Potem jeszcze w ciągu pierw-
szego dnia ukazał się dwóm uczniom, którzy szli do Emaus 
– będziemy o tym słyszeć w Ewangelii jutro i w III niedzielę 
wielkanocną – a wieczorem przyszedł do Wieczernika, gdzie 
drzwi były zamknięte, uczniowie byli wystraszeni, bo rozeszła 
się wieść, że Jezus żyje, a oni ciągle byli niepewni i nie mogli 
Go rozpoznać. Zresztą, Maria Magdalena też miała kłopoty, 
żeby Go rozpoznać. Myślała, że to jest ogrodnik, ale jak Jezus 
powiedział: „Mario” (J 20,16a), to Go rozpoznała. To też jest 
bardzo wymowne, że Pan Jezus wymienił jej imię i dzięki temu 
ona od razu wiedziała, kto to mówi, kto to jest – nie ogrodnik, 
tylko Jezus. Jezus ją znał i z pewnością powiedział to takim 
głosem, który ona znała.

Pan Bóg wszystkich nas zna po imieniu. Dla Boga nie ma 
żadnych anonimowych ludzi, wszystkich zna. My też mamy 
imiona, które nosimy od chrztu i lubimy, jak nas wołają po 
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imieniu, a nie po nazwisku. Ja też nie mówię – ksiądz Wójcik, 
tylko – ksiądz kanonik Stanisław.

W Ewangeliach jest mowa o jedenastu zjawieniach się 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Pan Jezus Zmartwychwstały 
nie ukazał się Piłatowi ani Kajfaszowi, ale uczniom i kobietom. 
A tak dla relaksu powiem taką zagadkę – Dlaczego Pan Jezus 
najpierw się ukazał kobietom, a nie mężczyznom? Bo chciał, 
żeby szybciej rozniosła się wiadomość, że zmartwychwstał 
i dlatego tak to właśnie było. Moi drodzy, to tyle na temat wąt-
ku pierwszego, związanego z chrystofanią Marii Magdalenie.

2. Znaczenie daru Ducha Świętego w wyznawanej 
wierze

Przychodzimy do wątku drugiego. Wątek drugi, to jest 
Duch Święty. Chcemy zauważyć, że Pan Jezus był napełniony 
Duchem Świętym. On się począł w Maryi za sprawą Ducha 
Świętego, jak Maryja dała przyzwolenie i potem ten Duch 
Święty zstąpił do Niego. Widzialny moment tego zstąpienia 
był w czasie chrztu w Jordanie, w postaci gołębicy. Dlatego 
słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ mnie namaścił” (Łk 4,18a), Pan Jezus odniósł do 
siebie. Możemy powiedzieć, że w mocy Ducha Świętego Pan 
Jezus nauczał, czynił cuda, wycierpiał za nas rany, umarł na 
krzyżu, zmartwychwstał i tę moc Ducha Świętego przekazał 
uczniom. Dopiero wtedy uczniowie się obudzili, zniknął strach, 
zniknęła niepewność, poczuli się świadkami Chrystusa, pojęli 
misję i przypomnieli sobie, co im Jezus mówił i do czego ich 
zobowiązał. Zesłanie Ducha Świętego to jest właściwie począ-
tek działalności Kościoła. Kościół wyszedł, poszedł w świat, 
czyli uczniowie wyruszyli.

Te teksty z pierwszych czytań w okresie Wielkanocy, to są 
kazania św. Piotra. Dzisiaj był kolejny fragment tego kazania, 
które św. Piotr wygłosił w dzień Pięćdziesiątnicy. Taki był mą-
dry, tak mówił dobrze, dosadnie i przekonywująco, bo otrzymał 
Ducha Świętego. Dlatego ludzie byli przejęci, jak usłyszeli, gdy 



439

mówił, że przybili Jezusa Sprawiedliwego rękami bezbożnych 
do krzyża, a Bóg Go wywyższył, uczynił Go Panem. Wtedy 
zapytali go: „Cóż mamy czynić?” (Dz 2,37b) i Piotr dał krótką 
odpowiedź: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się 
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, 
a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38). I tak też się 
działo potem. Ludzie się nawracali, przyjmowali wiarą naukę 
apostołów, dawali się ochrzcić i otrzymywali też Ducha Świę-
tego przez wkładanie rąk.

Moi drodzy, bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa, nie 
można być uczniem Chrystusowym, nie można być Jego świad-
kiem, nie można mieć zapału. Bez wsparcia Ducha Świętego 
nie chce się iść do kościoła w niedzielę, człowiek nie potrafi 
się modlić i wtedy może dać się złapać diabłu. A diabeł to nie-
samowity spryciarz, inteligentna osoba, która podaje ludziom 
kłamstwo, fałsz w otoczce prawdy, zło w opakowaniu dobra 
i niektórzy je połykają, dają się nabrać na ten lep i przegrywają, 
bo kto diabła słucha, ten nie ma przyszłości. Gdzie jest Bóg, 
tam jest przyszłość. Gdzie jest prawda, gdzie jest dobro, tam 
jest przyszłość. Zmartwychwstanie nam pokazuje, że ostatnie 
słowo należy do prawdy, a nie do fałszu, do życia, a nie do 
śmierci, do dobra, a nie do zła. Żeby tak mówić i żeby mieć 
takie przekonanie, to trzeba mieć Ducha Świętego i dziś tego 
Ducha Świętego otrzymujecie.

3. Św. Wojciech odważny świadek Chrystusa

Moi drodzy, wspomnijmy jeszcze św. Wojciecha. To był 
człowiek, który przyjął Ducha Świętego i dał się Duchowi 
Świętemu prowadzić. Nie słuchał ludzi, którzy doradzali mu 
co innego. On nasłuchiwał natchnień Ducha Świętego. Prze-
piękny człowiek. Miał czterdzieści jeden lat – tak mniej więcej 
się wylicza – jak został męczennikiem. Urodził się w roku 956, 
dziesięć lat przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Kształcił 
się w Magdeburgu i potem był przy biskupie Dytmarze w Pra-
dze. Ten biskup miał lęki przy śmierci i Wojciech to bardzo 
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przeżył. W roku 982, gdy miał dwadzieścia sześć lat, został 
biskupem Pragi, ale potem miał kłopoty i wyjechał do Rzymu. 
Tam został nawet zakonnikiem. Po śmierci swojego zastępcy 
w Pradze, papież wysłał go po raz drugi do Pragi, ale też napo-
tkał nowych wrogów i musiał znów zostawić stolicę biskupią. 
Wrócił powtórnie do Rzymu i cesarz Otton z papieżem wysłali 
go na misje do Prusów, gdzie znalazł śmierć.

Dzisiaj jest tysiąc dwudziesta druga rocznica. 23 kwietnia 
997, to jest data pewna i data dzisiejsza – 23 kwietnia 2019, 
czyli tysiąc dwadzieścia dwa lata. Św. Wojciech, wasz patron, 
odważny świadek zmartwychwstałego Chrystusa, napełniony 
Duchem Świętym.

Słyszeliśmy w drugim czytaniu taki tekst św. Pawła: „Wam 
bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego 
wierzyć, ale i dla Niego cierpieć” (Flp 1,29). Te słowa odnosimy 
do św. Wojciecha, ale można je odnieść do każdego męczennika, 
do każdego człowieka, który coś oddał Jezusowi, wycierpiał 
za Jezusa. Dzisiaj odnieśmy je także do męczenników ostat-
niej niedzieli. Wielkanoc w Kościele, a na Sri Lance mordują 
i jest ponad trzystu zabitych i setki rannych. Za co? Za to, że 
byli chrześcijanami. To jest świadectwo, to jest męczeństwo 
za wiarę.

My tak w Polsce, w Europie, narzekamy, ale nas tu jesz-
cze nie krzyżują. Oczywiście dzisiaj nas linczują w mediach 
w różny sposób, ale tam mają jeszcze ciężej, np. na Bliskim 
Wschodzie czy w niektórych krajach afrykańskich, tam, gdzie 
się islam panoszy, który dotarł już do bram Europy. Europej-
czycy nie potrafią się bronić i ktoś tym procesem kieruje, żeby 
pozbawić Europę tego skarbu, jakim jest chrześcijaństwo, żeby 
okraść Europę z chrześcijaństwa.

Na was Chrystus liczy. Macie dzisiaj, umocnieni Duchem 
Świętym, dołączyć w szeregi tych, którzy będą o Chrystusie 
mówić, ale będą też świadczyć swoim życiem, tak, jak to już 
powiedział ksiądz kanonik Stanisław, że potrzeba jest świad-
ków, nie tyle nawet nauczycieli, a jeśli nauczycieli to tych, 
którzy są świadkami.
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Zakończenie

Kończymy naszą refleksję i będziemy się modlić za Was, 
drodzy, młodzi przyjaciele, byście z wiarą przyjęli dary Ducha 
Świętego, byście stali się rycerzami Pana Jezusa, by za Waszą 
sprawą Chrystus był znany i kochany w Waszych rodzinach, 
w szkole, wszędzie, gdzie Was nogi poniosą. Dajcie Panu Jezu-
sowi swoje usta, swoje piękne twarze. Niech On się uśmiecha 
w Waszych twarzach do ludzi, niech dobre słowo kieruje do 
ludzi, niech dobrymi rękami pomaga biednym. Bądźcie dla 
Chrystusa oddani i niech On działa przez Was w mocy Ducha 
Świętego.

Księdza prałata Andrzeja Raszpli 
i nasza droga do Emaus

Świdnica, 24 kwietnia 2019 r.
Msza św. w trzecią rocznicę śmierci śp. ks. prałata Andrzeja Raszpli 

(+19 IV 2016 r.), ekonoma diecezjalnego i proboszcza par. pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu 

Kaplica domowa Biskupa Świdnickiego

Wstęp

Ekscelencjo, bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, panie 
i panowie, nasi kurialni pracownicy, bracia i siostry w Chry-
stusie. Na początku pochylimy się nad tym, co wydarzyło się 
w dzień zmartwychwstania Chrystusa w drodze do Emaus i nad 
przesłaniem tego wydarzenia dla nas, a potem przypomnimy 
sylwetkę ks. prałata Andrzeja Raszpli.
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1. Chrystofania w drodze do Emaus podobna 
do Eucharystii

Gdy słuchamy relacji św. Łukasza o zjawieniu się Jezusa 
zmartwychwstałego dwom uczniom w drodze do Emaus, nie 
możemy oprzeć się przekonaniu, że miało ono strukturę podob-
ną do struktury Mszy św. Najpierw była liturgia słowa. Roz-
mowa uczniów z dołączonym do nich pielgrzymem dotyczyła 
najpierw ostatniego wydarzenia w Jerozolimie, jaką była spra-
wa proroka z Nazaretu. Uczniowie przyznali się, że zawiodły 
ich oczekiwania w stosunku do Jezusa. Liczyli na przywódcę 
politycznego, który odbuduje potęgę doczesną Izraela, przede 
wszystkim, że uwolni ich kraj spod okupacji rzymskiej. Byli 
zgorszeni jego cierpieniem, tym, że dał się pojmać, osądzić 
i powiesić na krzyżu. Nieznajomy zaczął korygować ich 
poglądy. Zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proro-
ków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do 
Mesjasza. Przekonywał, że przepowiedziane przez proroków 
cierpienie Mesjasza, Jego uniżenie, było potrzebne i że było 
drogą do chwały, do wywyższenia. Po tej jakby liturgii słowa, 
nastąpiła liturgia Eucharystyczna – w przydrożnej gospodzie. 
Miało tu miejsce błogosławieństwo, łamanie chleba i danie 
go im do spożycia. Gdy Go rozpoznali, On zniknął im z oczu.

2. Przesłanie wydarzenia z drogi do Emaus dla nas

a) Zmartwychwstały Jezus idzie z nami przez życie; prze-
mawia do nas przez różnych ludzi i różne wydarzenia, a my 
Go nie rozpoznajemy.

b) Zmartwychwstały Jezus koryguje nasze myślenie i nasze 
plany. Powtarzają się powiedzenia z drogi do Emaus: „A myśmy 
się spodziewali, że On miał wyzwolić Izraela” (Łk 24,21) oraz: 
„O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we 
wszystko, co powiedzieli prorocy: (Łk 24,25-26). Nasze ocze-
kiwania od Boga są czasem bardzo przyziemne, wypełnione 
naszą miłością własną.
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c) Tak jak uczniom tak i nam Chrystus wyrzuca brak wiary. 
Zauważmy, że uczniowie zmierzający do Emaus mieli wiedzę 
o Jezusie. Pamiętali z pewnością jego naukę, mieli w pamięci 
jego zdziałane cuda, ale okazało się, że do końca nie akceptowali 
Jego nauki, Jego recepty na życie. Uczniowie są przykładem, 
że nie wystarczy słuchać, by usłyszeć i przyjąć, nie wystarczy 
wiedzieć, aby wierzyć, aby zaakceptować wartości duchowe, 
które od nas wymagają wysiłku a może i cierpienia.

Moi drodzy, coś podobnego może się przydarzyć i nam. 
Jeśli u siebie tego nie zauważamy, bo to bywa trudne, to łatwiej 
wychwytujemy to u innych. Pomyślmy nad tym.

d) Z Jezusowej nauki z drogi do Emaus wynika także to, ze 
Chrystus nie przyszedł nas uwolnić od cierpienia. Sam zresztą 
poddał się cierpieniu i potwierdzi to, że przez cierpienie idzie 
się do chwały: „Czyż Mesjasz nie miał cierpieć, aby wejść do 
swojej chwały?” (Łk 24,26).

e) Każde spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, jakie 
przeżywamy, winno nas przemieniać w nowych ludzi, winno 
się przyczyniać do zmiany naszej decyzji. Uczniowie rozpo-
znawszy Chrystusa przy łamaniu chleba, wrócili do Jerozolimy, 
przestali uciekać. Tam w gronie uczniów odnaleźli klimat do 
dalszego wejścia i trwania w misji zbawczej Chrystusa.

Modląc się dzisiaj o zbawienie wieczne dla ks. Andrzeja, 
innych 46 zmarłych naszych kapłanów i innych przyjaciół, 
przypomnijmy sobie sylwetkę ks. Andrzeja.

3. Przypomnienie sylwetki ks. Andrzeja Raszpli

Ks. Andrzej Raszpla urodził się 2 listopada 1960 r. w miej-
scowości Hadle Szklarskie na Podkarpaciu, jako pierwsze 
dziecko w rodzinie Stanisława i Anny. Z biegiem lat dołączyła 
do niego trójka rodzeństwa: siostry: Elżbieta i Zofia oraz naj-
młodszy brat Jan. Został ochrzczony w miejscowym kościele 
parafialnym 13 listopada 1960 r. W miejscowości rodzinnej 
spędził dzieciństwo i młodość. Edukację w szkole podstawowej 
zdobywał w rodzinnej miejscowości; liceum ogólnokształcą-



444

ce ukończył egzaminem dojrzałości w 1979 r. w Kańczudze. 
W okresie licealnym zrodziło się w nim powołanie kapłańskie. 
Andrzej zostawił swój rodzinny dom. Zabrał z niego, od swo-
ich rodziców, cenne wiano, skarb dobrego wychowania, także 
pracowitość i pobożność. Do końca życia pamiętał o uwadze 
swego ojca skierowaną do niego we wczesnym dzieciństwie: 
„Pamiętaj, abyś był uczciwym człowiekiem”. Zaraz po maturze, 
w czerwcu 1979 roku, zgłosił się do Metropolitalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Jako seminarzysta 
i zarazem student Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu, przez sześć lat przygotowywał się do kapłaństwa. 
W naszym kraju były to lata obfite w ważne wydarzenia: czas 
strajków, czas powstania „Solidarności”, czas stanu wojenne-
go, zamachu na życie św. Jana Pawła II, śmierci ks. Prymasa 
Tysiąclecia, drugiej wizyty Ojca św. Jana Pawła II do ojczyzny 
i pierwszej papieskiej wizyty we Wrocławiu, śmierci biskupa 
Wincentego Urbana, zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, świę-
ceń biskupich ks. Józefa Pazdura, ozdobienia ks. arcybiskupa 
Henryka Gulbinowicza purpurą kardynalską.

Po święceniach kapłańskich, które przyjął 1 czerwca 
1985 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Hen-
ryka Gulbinowicza, został skierowany na wikariat do parafii 
pw. św. Józefa w Żurawinie, gdzie pod okiem wytrawnego 
duszpasterza ks. prałata Romana Biskupa wchodził w arkany 
posługi duszpasterskiej. Po czterech latach został przeniesiony 
na wikariat w parafii p.w. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej 
w Wałbrzychu na Białym Kamieniu. Tu z kolei nabierał szlifów 
duszpasterskich pod okiem ks. prałata Juliana Źrałki. W tej 
parafii, w roku 1992 zastał go pierwszy, powojenny podział 
administracyjny archidiecezji wrocławskiej. Na Dolnym Śląsku 
z archidiecezji wrocławskiej wyłoniła się diecezja legnicka. 
Biskup Tadeusz Rybak, pierwszy biskup legnicki, znając talent 
gospodarczy ks. Andrzeja, powołał go na dyrektora ekonomicz-
nego nowo utworzonego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Legnicy. Wkrótce zaszła potrzeba dokończenia przeciągającej 
się budowy kościoła na nowym osiedlu Podzamcze w Wał-
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brzychu. Biskup Rybak, patrząc okiem dobrego pasterza na 
całą diecezję, podjął decyzję, aby ks. Raszpla wrócił ponownie 
do Wałbrzycha, z trudnym zadaniem kontynuowania i dokoń-
czenia budowy nowej świątyni na Podzamczu. Tu ks. Andrzej 
nie oszczędzał siebie, zakasał rękawy i wraz parafianami do-
kończył budowę domu Bożego. W roku 1998 biskup Tadeusz 
Rybak mógł odprawić pierwszą pasterkę, a w dwa lata później, 
17 września jubileuszowego roku 2000 – dokonał uroczystego 
poświęcenia tej świątyni. Na urzędzie proboszcza tej parafii 
zastało go powołanie na Dolnym Śląsku przez św. Jana Pawła II 
trzeciej diecezji – diecezji świdnickiej i tak znalazł się w czwar-
tej diecezji swojego życia – diecezji świdnickiej.

Ten okres jego kapłańskiej posługi jest nam lepiej znany. 
Nie ma potrzeby go przypominać. Powiem tylko, że jemu za-
wdzięczamy wyremontowanie tego gmachu, w którym jesteśmy, 
w którym mieści się przede wszystkim nasza kuria biskupia. 
Przy swoich licznych obowiązkach nadal kontynuował organi-
zowanie wspaniałych pielgrzymek do Ziemi Świętej, do Rzymu 
i do sanktuariów maryjnych Europy i świata. Ostatnią zorgani-
zowaną pielgrzymką diecezjalną była pielgrzymka do Meksyku, 
do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. 19 kwietnia 2016 r. 
odszedł nagle do domu Ojca. Został pochowany w rodzinnej 
miejscowości Hadle Szklarskie 23 kwietnia 2016 r.

Zakończenie

Moi drodzy, modlitewną pamięć o naszych bliskich zmar-
łych nośmy w naszych sercach. Niech ona trwa zwłaszcza przy 
Pańskich ołtarzach.
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Do domu wracam jak strudzony pielgrzym
Strzelce Świdnickie, 24 kwietnia 2019 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Tadeusza Dudka 
Kościół pw. Wszystkich Świętych

Wstęp

Czcigodny księże Marcinie, proboszczu parafii pw. Wszyst-
kich Świętych w Strzelcach Świdnickich; wszyscy kapłani tu 
obecni na czele z ks. dziekanem Piotrem Śliwką, proboszczem 
parafii katedralnej w Świdnicy,

Drodzy przedstawiciele rodziny zmarłego ks. prałata Tade-
usza; wielebne siostry zakonne,

Drodzy, tutejsi parafianie ze Strzelec Świdnickich, Szczepa-
nowa, Goli i z innych miejscowości, bracia i siostry w Chrystusie, 
pochylamy się dzisiaj nad tajemnicą śmierci ks. prałata Tadeusza 
Dudka, byłego, długoletniego proboszcza parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Strzelcach Świdnickich. Uczyńmy to w kontekście 
obecnego czasu liturgicznego, czasu  wielkanocnego.

1. Nasze ludzkie życie w Bożych dłoniach

Moi drodzy, jesteśmy w oktawie uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego. Od wielkopostnego patrzenia na Jezusa 
Ukrzyżowanego, przeszliśmy w ostatnich dniach do spojrzenia 
na Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystus wypełnił misję zle-
coną Mu przez Ojca. Po ogłoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu, 
potwierdzonej licznymi cudami, wydał się dobrowolnie w ręce 
grzeszników, dał się pojmać, osądzić i przybić do krzyża. Taką 
zapłatę Jezusowi dano za Jego słowa prawdy i czyny miłości, 
za liczne uzdrowienia i inne cuda. Ci, którzy wydali na Jezusa 
wyrok śmierci, sądzili, że zabicie Jezusa będzie najlepszym 
sposobem na wyciszenie go, na zapomnienie o nim. Tak może 
by się stało, gdyby Jezus pozostał w grobie, ale On zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami, zmartwychwstał. Jezus 
zwyciężył śmierć, ukazywał się po zmartwychwstaniu swoim 
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uczniom. Po czterdziestu dniach od chwili zmartwychwstania 
odszedł do nieba i zesłał stamtąd, od Ojca, Ducha Świętego, aby 
jego dzieło zbawcze czynili dostępnym dla wszystkich ludzi, 
aby to dzieło nie zostało zapomniane i stało się dostępne dla 
wszystkich ludzkich pokoleń. Jezus jako widzialny człowiek, 
będący zarazem Bogiem, zniknął z naszej ziemi. Pozostał jednak 
z nami w sposób sakramentalny, znakowy. Pozostał w swoim 
słowie, pozostał w Eucharystii, pozostał w innych sakramen-
tach, pozostał we wspólnocie Kościoła. Pozostał wszędzie tam, 
gdzie Jego uczniowie gromadzą się w Jego imię. Sam o tym 
nas zapewnił w słowach: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się 
w moje imię, tam Ja jestem pośród nich”.

Wierzymy, że jest po prawicy Ojca. W dzisiejszej Ewangelii 
powiedział do nas: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przy-
gotować 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). Obietnica zawarta w tych słowach 
spełniła się ostatnio na osobie ks. prałata Tadeusza Dudka. Jezus 
z nieba w sposób niewidzialny przyszedł po swego kapłana, aby 
zaprowadzić go na mieszkanie w domu Ojca.

Patrzymy pełni powagi na trumnę, wiedząc, że kiedyś przyj-
dzie czas na odejście stąd dla każdego z nas. Pan Bóg wybrał 
dla tego kapłana czas poczęcia, narodzin i godzinę przejścia do 
życia wiecznego. Nam też wybrał czas narodzin, który znamy 
i wybierze nam czas odejścia z tej ziemi, którego nie znamy, ale 
który niechybnie kiedyś nadejdzie. Bóg strzeże nas na drogach 
naszego ziemskiego życia i obdarza nas swoją miłością, mimo, 
że my o tym zapominamy. Zobaczmy jaką drogą Pan przepro-
wadził przez długie życie ks. prałata Tadeusza.

2. Droga ziemskiego życia ks. prałata Tadeusza Dudka

Ksiądz prałat Tadeusz Jan Dudek urodził się 25 grudnia 
1929 roku w Rzepienniku Biskupim, powiat Gorlice, diecezja 
tarnowska. Był synem Andrzeja i Władysławy z d. Bajorek. 
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Do 1945 r. mieszkał w Rzepienniku Strzyżewskim, w para-
fii Rzepiennik Biskupi. Do szkoły powszechnej uczęszczał 
w Rzepienniku Strzyżewskim, gdzie w 1942 r. ukończył 6 klas. 
W latach zawieruchy wojennej czworo dzieci (Tadeusz, starszy 
brat i dwie młodsze siostry) wychowywało się pod okiem mamy, 
gdyż tato „uszedł za granicę”. Od roku 1944 uczył się młody 
Tadeusz w tajnym gimnazjum, gdzie ukończył pierwszą klasę. 
Po zakończeniu wojny powrócił tato i wówczas młody Tadeusz 
udał się do Krakowa, aby podjąć dalszą naukę. Od połowy 
1945 r. do 1946 r. przebywał w Krakowie, przy ul. Garbarska 
11. W Krakowie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. 
Jana Sobieskiego. W latach 1946-1949 mieszkał w Brzegu, 
gdzie ukończył Brzeskie Państwowe Gimnazjum i Liceum. 
Egzamin dojrzałości złożył w 1949 r. W tym też roku wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które 
ukończył w 1954 r. Był to czas bardzo trudny. Kościół na 
Dolnym Śląsku nie miał żadnego biskupa. Gdy wstępował do 
seminarium, administratorem apostolskim był ks. infułat Karol 
Milik. W seminarium rektorem był ks. infułat Józef Marcinow-
ski. W roku 1951 władze komunistyczne usunęły administra-
tora apostolskiego Karola Milika i narzuciły Kościołowi na 
Dolnym Śląsku wikariusza Kapitulnego, Kazimierza Lagosza, 
który w roku 1953 zmienił rektora w Wyższym Seminarium 
Duchownym – ks. rektora Józefa Marcinowskiego zamienił 
na świątobliwego kapłana Aleksandra Zienkiewicza. W takim 
czasie diakon Tadeusz Dudek przyjął 13 czerwca 1954 roku 
w katedrze wrocławskiej święcenia kapłańskie.

Jako wikariusz posługiwał w następujących parafiach: 
parafia Bierutów, parafia pw. św. Jakuba i Krzysztofa we Wro-
cławiu, parafia Siedlisko, w dekanacie Głogów oraz parafia 
pw. św. Stanisława w Świdnicy.

Jako proboszcz posługiwał tylko w jednej parafii, właśnie 
tutaj, w Strzelcach Świdnickich od 1965 r. do przejścia w stan 
spoczynku w 2009 r. Jako proboszcz w Strzelcach Świdnickich 
przez wiele lat pełnił funkcję wicedziekana dekanatu świdnic-
kiego. Był odznaczony godnością kanonika, a potem prałata. 



449

Był także kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej 
Świętego Krzyża we Wrocławiu.

Po ukończeniu 75 roku życia poprosił o przejście w stan 
spoczynku. Po kilkuletnim przedłużeniu posługi proboszcza, 
w roku 2009 przeszedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał 
w domu parafialnym w Strzelcach Świdnickich. Zmarł 18 kwiet-
nia 2019 roku – w 90 roku życia i 65 roku kapłaństwa.

3. Słowo pożegnania

Drogi nasz księże prałacie Tadeuszu, spełniamy Twoje 
najważniejsze życzenie zawarte w testamencie. Jesteśmy tu na 
modlitwie za Ciebie. Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela, 
którego ofiarę krzyża uobecniamy w tej Eucharystii, pokornie 
prosimy, aby swoją krwią wybielił wszystkie cienie Twego 
życia, aby zakrył popełnione grzechy i chwile słabości swoim 
miłosierdziem. Tyle razy na pogrzebach modliłeś się o zbawie-
nie wieczne dla żegnanych osób. Dzisiaj trwa nasza modlitwa 
za Ciebie. Zobacz ilu masz kapłanów. Są Twoi dawni parafianie, 
bliscy i znajomi, szczególnie z tej parafii, gdzie posługiwałeś 
ponad 50 lat, niemal całe Twoje kapłańskie życie. Wszyscy 
upraszamy dla Ciebie Boże miłosierdzie. Tego miłosierdzia 
potrzebują nie tylko wielcy grzesznicy, ale także kapłani, któ-
rzy dzierżą w rękach tak wielkie sprawy zbawienia człowieka, 
a bywają czasem niegodni. Niech płaszcz Bożego miłosierdzia 
okryje Twą kapłańską duszę. Niech Matka Boża Królowa Ró-
żańca Świętego, której się powierzałeś całe życie, niech Ona 
– Matka nas wszystkich, okaże ci owoc żywota swojego, Jezusa 
Chrystusa. Niech Zbawiciel, który przyszedł po Ciebie z nieba, 
niech Cię przybierze w szaty zbawienia i niech Cię zaprowadzi 
do mieszkania w domu Ojca, niech tuli Cię całą wieczność do 
swego miłującego Serca.
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Ciebie, Boga, wysławiamy; Tobie, Panu, 
wieczna chwała

Świdnica, 24 kwietnia 2019 r.
Msza św. z okazji 65-lecia ślubów wieczystych s. Marii Bonawentury Kijek 

Kaplica sióstr elżbietanek

Wstęp

Czcigodna siostro Jubilatko, siostro Mario, Bonawenturo, 
drogie siostry elżbietanki, czcigodni goście tej uroczystości. 
Rozpoczniemy naszą refleksję od pochylenia się nad dzisiej-
szą ewangelią, w której znajdujemy opis spotkania Chrystusa 
Zmartwychwstałego z dwoma uczniami zmierzającymi do 
Emaus. Pomyślimy jakie przesłanie ma to wydarzenie dla 
naszego  życia, jak ta ewangelia wypełniła się w życiu siostry 
jubilatki.

1. Chrystofania w drodze do Emaus i jej przesłanie 
dla naszego życia

Gdy słuchamy relacji św. Łukasza o zjawieniu się Jezusa 
Zmartwychwstałego dwom uczniom w drodze do Emaus, nie 
możemy oprzeć się przekonaniu, że miało strukturę podobną 
do struktury Mszy św. Najpierw była liturgia słowa. Rozmowa 
uczniów z dołączonym do nich pielgrzymem dotyczyła naj-
pierw ostatniego wydarzenia w Jerozolimie, jaką była sprawa 
proroka z Nazaretu. Uczniowie przyznali się, że zawiodły się 
ich oczekiwania w stosunku do Jezusa. Liczyli na przywódcę 
politycznego, który odbuduje potęgę doczesną Izraela, przede 
wszystkim, że uwolni ich kraj spod okupacji rzymskiej. Byli 
zgorszeni jego cierpieniem, tym, że dał się pojmać, osądzić 
i powiesić na krzyżu. Nieznajomy zaczął korygować ich 
poglądy. Zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich pro-
roków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się 
do Mesjasza. Przekonywał, że przepowiedziane przez proro-
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ków cierpienie Mesjasza, Jego uniżenie, było potrzebne i że 
było drogą do chwały, do wywyższenia. Po tej jakby liturgii 
słowa, nastąpiła liturgia Eucharystyczna – w przydrożnej go-
spodzie. Miało tu miejsce błogosławieństwo, łamanie chleba 
i  danie go im do  spożycia. Gdy Go rozpoznali, On zniknął im 
z oczu.

Zwróćmy uwagę w tej historii na jeden ważny szczegół. 
Uczniowie zmierzający do Emaus mieli wiedzę o Jezusie. 
Pamiętali o tym czego nauczał, ale okazało się, że do końca 
nie akceptowali Jego nauki, Jego recepty, Jego sposobu na 
życie. Uczniowie są przykładem, że nie wystarczy słuchać, by 
usłyszeć i przyjąć, nie wystarczy wiedzieć, aby wierzyć, aby 
zaakceptować Jego wartości, aby to, co usłyszeli stało się ich 
własnym przekonaniem, poglądem, życiową prawdą.

Moi drodzy, coś podobnego może się przydarzyć i nam. 
Jeśli u siebie tego nie zauważamy, bo to bywa trudne, to łatwiej 
wychwytujemy to u innych. Pomyślmy nad tym.

2. Niektóre epizody z życia siostry M. Bonawentury 
Kijek z okazji przeżywanego Jubileuszu 65-lecia 
profesji zakonnej

Siostra M. Bonawentura urodziła się 19 grudnia 1926 r. 
w miejscowości Tadeuszów, pow. Opatów, woj. Kielce w die-
cezji sandomierskiej. Rodzice siostry M. Bonawentury – Piotr 
i Paulina z d. Sołtyka – zajmowali się rolnictwem i wychowa-
niem dzieci. Rodzina siostry M. Bonawentury odznaczała się 
pobożnością i prowadzeniem życia zgodnego z nauką Kościoła. 
Siostra M. Bonawentura miała 2 braci i 2 siostry. Już we wcze-
snej młodości odczuwała pragnienie poświęcenia swojego życia 
na służbę Bogu i ludziom.

Do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wstąpiła w Katowicach 
13 czerwca 1952 r. Niecały rok później, 22 kwietnia 1953 r. 
została tam przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię zakonne 
siostra M. Bonawentura. Pierwszą profesję złożyła 4 maja 
1954 r. W okresie ślubów czasowych, jeszcze przed złożeniem 
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ślubów wieczystych, siostra M. Bonawentura przeżyła bardzo 
trudne doświadczenie, gdyż razem z innymi siostrami, z pla-
cówki w Popielowie – prowincja katowicka, została 3 sierpnia 
1954 r., wywieziona do obozu pracy w Kobylinie. Dla siostry 
M. Bonawentury, jako młodej siostry był to bardzo trudny okres 
życia. Doświadczała jednak tam na co dzień, szczególnej Bożej 
opieki. Trwanie w wierności ślubom, mimo tak wielu przeciw-
ności, było dowodem prawdziwości elżbietańskiego powołania. 
Po zakończeniu obozu pracy siostra M. Bonawentura wróciła 
na placówkę do Popielowa. W Katowicach odbyła kurs pielę-
gniarski i 2 kwietnia 1958 r. złożyła egzamin uprawniający do 
wykonywania zawodu.

29 sierpnia 1959 r. był dla siostry M. Bonawentury upra-
gniony i oczekiwany. W tym dniu, po wcześniejszym przygo-
towaniu, złożyła we Wrocławiu śluby wieczyste. Już miesiąc 
później, 29 września 1959 r. została przeniesiona na placówkę 
do Świdnicy, do prowincji wrocławskiej i podjęła pracę w szpi-
talu, jako pielęgniarka EKG. Służąc ludziom chorym, starała się 
okazywać wiele dobroci i elżbietańskiej życzliwości.

Siostra M. Bonawentura pracując jako pielęgniarka w szpi-
talu, była osobą rozmodloną. W kaplicy szpitalnej, którą bardzo 
ukochała, przebywała chętnie i często, polecając dobremu 
Bogu sprawy Kościoła, zgromadzenia i swojej rodziny, którą 
bardzo szanowała. 31 grudnia 1990 r. przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Na miarę swoich możliwości i sił pomagała nadal 
we wspólnocie. Służyła jeszcze chorym, którzy potrzebowali 
Jej pomocy. Mimo że stan zdrowia się pogorszył i przybyło 
więcej lat, siostra M. Bonawentura pozostała wierna swojemu 
powołaniu. Nadal kocha modlitwę, jest pogodna i czuje się 
dobrze w swojej wspólnocie.

W 2019 r. siostra M. Bonawentura obchodzi 65-lecie profesji 
zakonnej. Przeżywany jubileusz, dla siostry M. Bonawentury 
oraz dla wspólnoty świdnickiej i całej prowincji, jest czasem 
błogosławionym. Naszą czcigodną Jubilatkę otaczamy mo-
dlitwą i na dalsze lata trwania w powołaniu życzymy Bożego 
błogosławieństwa.
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3. Jubileuszowe: „dziękuję, przepraszam, proszę”

Te trzy słowa kiedyś często powtarzane przez ks. biskupa 
Józefa Pazdura, a dzisiaj dość często przypominane przez 
papieża Franciszka, są bardzo stosowne na każdy jubileusz, 
zarówno małżeński, kapłański czy zakonny. Dziś te słowa 
chcemy złączyć z celebracją tej Mszy św. i Panu Bogu wraz 
z siostrą Bonawenturą chcemy podziękować. Za co będziemy 
dziękować? Za rodzinny dom, za dar życia otrzymany od 
Boga przez rodziców. Chcemy podziękować za dar chrztu 
świętego, za dobre wychowanie w domu rodzinnym, za to 
wspaniałe wiano, które siostra wyniosła z domu rodzinnego. 
Chcemy podziękować za dar powołania zakonnego, za posługę 
na wszystkich placówkach. Chcemy podziękować za dobre 
współsiostry i dobrych ludzi, których spotkała na drodze swego 
życia. Do słów wdzięczności siostra dołącza z pewnością słowo 
„przepraszam”. Słowo to już wypowiedzieliśmy na początku 
Mszy św. w akcie pokuty. W słowie „proszę” zawieramy mo-
dlitwę błagalną o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia 
w zgromadzeniu zakonnym.

Zakończenie

Niech zatem Bóg będzie uwielbiony w tej Eucharystii, niech 
przyjmie nasze podziękowanie, przeproszenie i prośby, i niech 
napełni siostrę Jubilatkę i nas wszystkich swoim ojcowskim 
błogosławieństwem.
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Pożegnanie mamy miłującej Boga i ludzi
Świdnica, 25 kwietnia 2019 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. Helenę Stebel,  
mamę s. Emilii Stebel, elżbietanki 

Kaplica cmentarna przy ul. Brzozowej

1. Śmierć otwarciem oczu na wieczność

Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w tygodniu oktawy 
wielkanocnej. Mamy za sobą czas Wielkiego Postu, kiedy 
byliśmy wpatrzeni w krzyż Chrystusa. Jezus z miłości do nas 
przyjął śmierć od ludzi, by nas obdarzyć życiem wiecznym. 
Z pewnością szczęśliwi są w wieczności ci, którym dane było 
na ziemi dochodzić w cierpieniu do kresu życia, gdy Kościół 
wpatrywał się w cierpienie i śmierć Zbawiciela świata. Łaski 
takiej doznała dziś żegnana przez nas śp. Helena Stebel. Wiel-
ki Czwartek przeżyła bardzo pięknie, uczestniczyła we Mszy 
św. za pośrednictwem mediów, modliła się na różańcu. Do 
wieczora emanowała ciepłem i dobrem. W nocy zaatakował ją 
przenikliwy ból, nad którym próbowała zapanować... do rana 
przeplatała chwile cierpień modlitwą... Rano została zabrana 
z podejrzeniem pękniętego tętniaka... W Wielki Piątek bardzo 
cierpiała, ale nad ranem o godz. 3.15 cicho odeszła do domu 
Ojca. Taki to czas wybrał Pan Bóg do zabrania z naszej ziemi 
śp. Heleny Stebel, mamy siostry zakonnej Emilii. Wiemy, że to 
nie kto inny, ale właśnie Pan Bóg wybiera nam czas poczęcia, 
czas zaistnienia na tej ziemi. On też wybiera dla nas także go-
dzinę odejścia z tej ziemi. Mama Helena w nocy z Wielkiego 
Piątku na Wielką Sobotę zamknęła oczy na świat widzialny, 
a Pan Bóg otworzył jej oczy na świat dla nas niewidzialny, na 
świat wieczny.

Możemy powiedzieć, że właśnie na tym polega śmierć tu, 
na ziemi. Jest to zamknięcie oczu i innych zmysłów na nasz 
ziemski świat i otwarcie oczu duszy na świat niebieski. Taką 
prawdę nam ogłasza słowo Boże, które dochodzi do nas przez 
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czytania biblijne Mszy św. pogrzebowej. Słyszeliśmy przed 
chwilą, co Bóg mówił do nas przez wybranego mędrca w cza-
sach Starego Testamentu i co powiedział przez swojego Syna 
Jezusa Chrystusa: „Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie 
dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście 
ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, 
a oni trwają w pokoju” (Mdr 3,1-3). A więc za bramą śmierci 
nie ma unicestwienia, nie ma pustki, ale jest dom. Chrystus nam 
przypomniał, że jest w nim mieszkań wiele, że to On przychodzi 
po nas i nas tam zaprowadza (por. J 14,1-6).

Drodzy bracia i siostry, mamy zwyczaj w czasie ostatniego 
pożegnania przypomnienia drogi życia odchodzącej osoby. 
Czynimy to po to, aby dojrzeć łaskawość i dobroć Pana Boga, 
który przecież prowadzi nas przez życie udzielając nam swego 
ojcowskiego błogosławieństwa. Popatrzmy zatem na drogę 
życia zmarłej mamy Alicji.

2. Z drogi ziemskiego życia śp. Heleny Stebel (1923-2019)

Śp. Helena Stebel ur. w Rakowie k. Nowogródka 9 stycznia 
1923 r. Była najmłodszym dzieckiem Mirosławy i Michała 
Łuczon. Urodziła się jako owoc miłości i nadziei na życie 
i lepsze jutro. Mama Jej urodziła ośmioro dzieci, ale niestety 
pięcioro z nich zmarło we wczesnym dzieciństwie. W tym 
też czasie ojciec Mirosławy – Cezary, który był człowiekiem 
bardzo szanowanym, nie tylko dlatego, że grał w kościele jako 
organista, ale posiadał ogromną wiedzę, bogatą bibliotekę – 
zginął zamordowany przez Czerwonych, którzy nadziewając 
go na kosy, ciągnęli na wozie przez wioski nakazując ludziom 
by oglądali swojego pana, który umierał okrutnie męczony. 
Mama Heleny przez te doświadczenia była pełna lęku o losy 
swojej rodziny, z której się wywodziła i o swoje dzieci, które 
były bardzo delikatne i umierały.

Ze względu na tę sytuację, najstarszy brat Heleny – Józef, 
już w wieku sześciu lat był oddany do ojców franciszkanów 
w Zasławiu na służbę Bogu. Jako kilkuletni chłopiec otrzymał 
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też habit. Był oddany na służbę Bogu przez 2 lata. Jego zada-
niem była nauka i modlitwa.

Helena w wieku 3 lat straciła mamę, która po tych ciężkich 
doświadczeniach bardzo młodo zmarła. Ojciec wkrótce ożenił 
się z prostą, ale dobrą kobietą Wiktorią, z którą miał jeszcze 
trójkę dzieci. Helena była otoczona opieką drugiej mamy i ko-
chającym ją ojcem, który zmarł gdy miała 12 lat. Po śmierci 
ojca została zabrana do pałacu hrabiów, którzy obiecali ojcu, że 
ją przygotują do życia. Tam pomagała przy niepełnosprawnym 
synu hrabiów i przyuczała się do zadań pokojówki.

Wyszła za mąż w Świdnicy za Franciszka Stebel, który po-
siadał zakład zduński. Razem mieli pięcioro dzieci. Najstarszy 
Roman – umarł bardzo młodo, pozostawiając dwóch synów, 
z których jeden jest kapłanem, a drugi dobrym ojcem rodziny. 
Córka Teresa miała pięcioro dzieci – jedna z córek zginęła tra-
gicznie, a czwórka jest z nami, mają już swoje rodziny, które 
bardzo kochają Babcię Helenkę. Córka Danuta jest siostrą elż-
bietanką, noszącą zakonne imię Emilia. Syn Stanisław ma trójkę 
dzieci, którzy choć z dala, nie zapominają o Babci. Najmłodszy 
syn Zbigniew całym sercem posługiwał swojej Mamie. Mimo 
obowiązków jako nauczyciel, w każdą sobotę przyjeżdżał do 
Niej, ćwiczył z Nią i usprawniał Jej słabe i chore nogi. Hele-
na była dobrą, oddaną, modlącą się osobą, miała w sobie coś 
wyjątkowego, co nie pozwalało się Jej poddawać, miała takt, 
wyczucie i niezwykłą w tym wieku siłę do zmian, do poprawy 
tego co słabe, co marne...

3. Słowa pożegnania

Droga Mamo Heleno, zamknęła się dla Ciebie karta ziem-
skiego życia. Pan Bóg przeprowadził Cię przez ziemię, darząc 
Cię swoim błogosławieństwem. Był dla Ciebie mocą i ostoją 
na przestrzeni całego życia. Twoją życiową siłą była silna 
wiara i zaufanie do Pana Boga i szczególna miłość do Matki 
Najświętszej. Wielką nagrodą już tu, na ziemi było obdarzenie 
Twej córki Danuty powołaniem zakonnym. Droga mamo, oto 
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wybija godzina pożegnania się z Tobą. Dziękujemy w tej Eu-
charystii Panu Bogu za Ciebie, za wszelkie dobro, które Stwórca 
przekazał przez Ciebie ludziom. Dziękujmy Tobie za wzorowe 
wychowanie swoich dzieci, w szczególności dziękujemy za 
urodzenie i wychowanie córki Danuty, dziś siostry Emilii, która 
tak gorliwie służy Bogu i Kościołowi, jako siostra elżbietanka. 
Z pewnością wiele cennych przymiotów, które posiada, odziedzi-
czyła od Ciebie. Niosłaś drogą życia liczne krzyże, ale wszystko 
przetrzymałaś prowadzona światłem wiary i Bożej miłości.

Niech Chrystus Pan wybieli w swojej zbawczej krwi 
wszystkie cienie Twego życia i niech Ci przydzieli mieszkanie 
w niebieskim domu.

Duch Święty daje dostęp do udziału
w darach zmartwychwstałego Chrystusa

Dzierżoniów, 25 kwietnia 2019 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Chrystusa Króla

1. Chrystofanie zmartwychwstałego Pana

Przystępujemy do homilii mszalnej, która będzie bezpo-
średnim przygotowaniem do przyjęcia darów Ducha Świętego 
w sakramencie bierzmowania.

Ksiądz proboszcz Krzysztof w słowie wstępnym powiedział, 
że jesteśmy dzisiaj w Wieczerniku. Porównał tę świątynię 
Chrystusa Króla do Wieczernika. Do Wieczernika prowadzi 
nas także dzisiejsza Ewangelia, którą czytamy w oktawie Zmar-
twychwstania Pańskiego. Mówi nam o spotkaniu Jezusa Zmar-
twychwstałego z uczniami w Wieczerniku, w pierwszy dzień 
tygodnia, czyli dzień zmartwychwstania. Chciałbym zauważyć 
z wami, że było to piąte zjawienie Chrystusa Zmartwychwsta-
łego w dzień zmartwychwstania. Najpierw, wczesnym rankiem, 
gdy dzień się zaczynał, gdy stwierdzono pusty grób, Pan Jezus 
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ukazał się Marii Magdalenie. Następnie ukazał się niewiastom, 
w ciągu dnia ukazał się Szymonowi Piotrowi, a po południu 
ukazał się dwom wędrowcom, którzy byli w drodze do Emaus. 
Do nich Jezus się przyłączył, ale oni Go na początku nie po-
znali. Dopiero potem rozpoznali Go w gospodzie przy łama-
niu chleba – to było czwarte zjawienie. I dzisiaj w Ewangelii 
słyszymy o piątym zjawieniu się Jezusa, które miało miejsce 
wieczorem w Wieczerniku. Pan Jezus przychodzi do swoich, 
żeby ich przekonać, że zmartwychwstał, że stało się z Nim to, 
co zapowiadał, że będzie zabity, że będzie złożony w grobie 
i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zauważmy, że Pan Jezus 
nie przyszedł z żadnymi wymówkami. Jak się spotkał z ucznia-
mi, to nie mówił – Dlaczego Mnie zostawiliście? Dlaczego 
pouciekaliście wszyscy i tylko jeden z was został na Golgocie 
przy Maryi i przeżywał moją śmierć? Nie mówił do Piotra – 
Dlaczego się Mnie zaparłeś? Nic z tego Jezus nie mówił. A co 
mówił? Do niewiast powiedział: „Witajcie” (Mt 28,9a), „Nie 
bójcie się” (Mt 28,10a), jestem z wami, żyję. A przed chwilą 
słyszeliśmy, że jak wszedł do uczniów, to pierwsze Jego słowa 
brzmiały: „Pokój wam” (Łk 24,36b), bądźcie spokojni, żyję, 
zmartwychwstałem, jestem dalej z wami. Tak się działo, gdy 
Pan Jezus zmartwychwstał.

Moi drodzy, te zjawienia Chrystusa Zmartwychwstałego 
nazywamy chrystofaniami i każda z nich jest szczególna, 
i odkrywa nam nowe przymioty Pana Jezusa i uczniów. Dzi-
siejsza chrystofania, którą zapisał św. Łukasz Ewangelista, to 
jest ta sama, o której będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę 
w wersji Janowej. Tam będzie powiedziane, że przy pierwszym 
przyjściu Jezusa nie było z uczniami Tomasza i za tydzień Pan 
Jezus znowu przyszedł, gdy Tomasz już był. Pan Jezus prosił 
żeby podszedł, żeby dotknął Jego ran i żeby uwierzył, że On 
zmartwychwstał. To jest ta sama chrystofania, o której słyszymy 
dzisiaj i ona ma też coś szczególnego. Pan Jezus za wszelką 
cenę chciał przekonać uczniów, że nie jest zjawą, bo czasem 
ludzie mają zjawy, mają jakieś przywidzenia, że kogoś widzą. 
Niektórzy mówią, że widzą jakiegoś anioła, inni widzą diabła, 
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niektórzy jeszcze mówią, że widzą kogoś ze swoich zmarłych 
krewnych, ale nie w śnie, tylko na jawie. Są czasami takie 
przywidzenia, halucynacje i Pan Jezus o tym wiedział, dlatego 
chciał, żeby uczniowie byli przekonani, że nie mają przywidzeń, 
tylko że widzą Jezusa, który zmartwychwstał i wrócił do życia 
w tym samym ciele, które było na krzyżu i które złożono potem 
do grobu. To było to samo ciało, tylko w zmartwychwstaniu zo-
stało ono uwielbione, straciło wymiar materialny. Nie możemy 
tego dokładnie pojąć, ale Pan Jezus chciał przekonać, że nie jest 
zjawą i dlatego poprosił uczniów – chodźcie i dotknijcie Mnie, 
duch nie ma ciała, a Ja mam. Co więcej, potem ich zapytał – 
„Macie tu coś do jedzenia? (Łk 24,41b), to dajcie i jadł wobec 
nich, czyli chciał za wszelką cenę pokazać, że zmartwychwstał 
i żyje, żeby uczniów przekonać, że nie mają przywidzeń, tylko 
że spotykają się z żyjącym Jezusem.

2. Piotr przed i po zmartwychwstaniu Chrystusa

Kto będzie jutro w kościele, to będzie słyszał, jak się Jezus 
ukazał w Galilei. Ewangelia będzie o tym, jak Pan Jezus przy-
szedł do apostołów, gdy byli po całonocnym połowie ryb nad 
jeziorem Genezaret i niczego nie złowili. Dobijają do brzegu, 
a tu ktoś stoi, kogo w pierwszej chwili nie poznali. To był Jezus 
i pyta, czy mają coś do jedzenia? Odpowiedzieli – „Nie”. I Jezus 
mówi: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie” 
(J 21,6a). Oni zarzucili, nałowili ryb i zjedli śniadanie, a po-
tem była rozmowa Jezusa z Piotrem i z pytaniami: „Czy Mnie 
kochasz?”. Pan Jezus nie mówił do Piotra – „Dlaczego Mnie 
zdradziłeś?”, tylko – „Czy Mnie kochasz?”. Trzy razy pytał 
i trzy razy Piotr zapewniał, że kocha.

I tego Piotra widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Jaka 
mogła być czasowa odległość między tym zdarzeniem w Wie-
czerniku, a więc spotkaniem ze Zmartwychwstałym, a sytuacją, 
kiedy Piotr z Janem byli na dziedzińcu świątyni, gdy nauczali 
i uzdrowili chorego człowieka, który prosił o jałmużnę? U nas 
też są ludzie, którzy czasem żebrzą przy wejściu do kościoła, 
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zwłaszcza w sanktuariach i jak Piotr szedł i zobaczył tego czło-
wieka, to powiedział: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, 
to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” 
(Dz 3,6). To już było po zesłaniu Ducha Świętego i Piotr musiał 
już wtedy wierzyć. Przemienił się w nowego człowieka i musiał 
być pewny, że jak postawi na Jezusa, to ten chory zostanie uzdro-
wiony. I tak się stało. Dlatego później tłumaczył ludziom, że 
uczynił to nie swoją mocą, ale mocą Pana Zmartwychwstałego.

Zatem te dwa wydarzenia, które dzisiaj słyszymy, dzieli 
mniej więcej kilkadziesiąt dni, to z Ewangelii i to z Dziejów 
Apostolskich, które mówiło nam o uzdrowieniu i o przemowie 
św. Piotra. Piotr mówił: „Zabiliście Jezusa, przybiliście Go ręka-
mi złoczyńców do krzyża, a On zmartwychwstał i żyje. Myśmy 
z Nim jedli i pili. My jesteśmy świadkami, że zmartwychwstał”. 
Tak mówił Piotr i przekonywał, że sprawa Jezusa nie została 
zakończona w chwili śmierci na krzyżu i złożenia Go w grobie. 
A tak sobie Żydzi kombinowali – „My Go zabijemy i będzie 
spokój”. Takie przypadki zdarzały się w historii narodów, że kto 
był niewygodny, to go zabijano, czasem zupełnie tajemniczo, 
żeby nikt tego nie wykrył i żeby potem mówiono, że nieznani 
sprawcy dokonali tego zabójstwa. Są takie zbrodnie, które są 
dotąd niewyjaśnione i tak myślano, gdy publicznie krzyżowano 
Jezusa, bo uważano, że będzie spokój. I byłby spokój, gdyby 
Jezus pozostał w grobie, gdyby nie zmartwychwstał, bo wtedy 
byłby zapomniany. A dlatego, że zmartwychwstał, zaistniało 
chrześcijaństwo, które ma już dwadzieścia wieków i my dzi-
siaj też jesteśmy. Gdyby nie było zmartwychwstania, to by nie 
było bierzmowania, nie byłoby Was tutaj w kościele i mnie 
też nie byłoby z Wami. To wszystko jest zbudowane na fakcie 
zmartwychwstania.

3. Duch Święty czyni dzieło Chrystusa wciąż aktualnym

Droga młodzieży, przychodzimy w tej chwili do Ducha Świę-
tego, którego dzisiaj otrzymacie. Chcę wam przypomnieć, że 
Pan Jezus był napełniony Duchem Świętym, że nauczał w mocy 
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Ducha Świętego i czynił cuda w mocy Ducha Świętego. Jak 
był w Nazarecie i odczytał fragment Księgi Izajasza o Duchu, 
który zstępuje i namaszcza, to powiedział: „Dziś spełniły się 
te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21), to Ja jestem tym 
namaszczonym, na którego zstąpił Duch i głoszę Dobrą Nowinę, 
że jest Bóg, który was kocha, że jest życie wieczne. Zatem Pan 
Jezus działał i pełnił swoją misję w mocy Ducha Świętego. To 
zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa miało miejsce w czasie 
chrztu w Jordanie, gdy Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy.

Droga młodzieży, możemy powiedzieć, że męka Pana 
Jezusa i Jego zmartwychwstanie też dokonało się w mocy 
Ducha Świętego i tego Ducha Świętego Pan Jezus przekazał 
następnie uczniom, zapowiadając im, aby się nie rozchodzili 
i czekali na dar z nieba. I faktycznie, pięćdziesiątego dnia po 
zmartwychwstaniu, Duch Święty zstąpił i ta działalność Piotra, 
o której dzisiaj słyszymy, to już jest efekt zstąpienia Ducha 
Świętego. Piotr już potem nie zdradził Jezusa, co więcej, zo-
stał zamordowany, ukrzyżowany głową na dół za Jezusa, i też 
to uczynił w mocy Ducha Świętego. Odtąd apostołowie mieli 
świadomość, że ten dar Ducha Świętego został im dany po to, 
żeby świadczyli o Jezusie.

Drodzy młodzi przyjaciele, dzisiaj wy dołączacie do tych 
ludzi, którzy otrzymują Ducha Świętego po to, by dzisiejszy 
świat nie zapomniał o Jezusie. Wy macie świadczyć, że On za 
ludzi umarł i zmartwychwstał, a nie za siebie. Jezus nie musiał 
za siebie umierać. Wybrał śmierć wtedy, kiedy sam chciał, a nie 
wtedy, kiedy Żydzi chcieli Go zabić – wiemy to z Ewangelii. 
W liturgii Kościoła na Mszy Świętej są słowa: „On to, gdy do-
browolnie wydał się na mękę” – dobrowolnie i z miłości dla nas.

Moi drodzy, Kościół sprawuje dzisiaj liturgię, księża gło-
szą słowo Boże, mówią kazania, homilie, uczą katechezy i to 
wszystko dokonuje się w mocy Ducha Świętego. Duch Święty 
przychodzi do nas indywidualnie i też, gdy jesteśmy we wspól-
nocie, żeby nam pomóc się przemieniać.

I teraz powiedzmy, w czym nam Duch Święty pomaga 
i w czym jest widoczne Jego działanie. Żeby to wytłumaczyć, to 
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przypomnijmy sobie, jak zwykle dzielimy ludzi. Są różne kry-
teria podziałów. Dzielimy ludzi na wierzących i niewierzących; 
na katolików, protestantów i prawosławnych; na ludzi wykształ-
conych i niewykształconych; na ludzi zdrowych i chorych; na 
ludzi uczciwych i nieuczciwych. Są różne podziały, ale jest też 
taki podział, który tutaj chcemy wymienić, żeby zobaczyć, gdzie 
Duch Święty działa. Możemy podzielić ludzi na dwie grupy. 
Pierwsza grupa to są ci, którzy nie chcą się zmienić – „Panie 
Boże, jakim jestem, to takim pozostanę. Jakiego mnie stwo-
rzyłeś, takiego mnie masz”. Tacy ludzie nie chcą być innymi 
niż są, nie chcą się zmienić na lepsze. Są tacy ludzie, którym 
nie zależy na tym, żeby coś w sobie zmienić, żeby było lepiej. 
Człowiek nie stanie się dębem czy koniem, tylko pozostanie 
człowiekiem, ale wiemy, że może się zmienić i może stać się 
lepszy. I to widzimy, jak ludzie się czasem przeobrażają we 
wspaniałych bohaterów. Na początku byli nijacy, a potem nagle 
okazało się, że są to wspaniali bohaterowie wiary, prawdy. Są 
tacy, którzy chcą się zmienić i są tacy, którzy uważają, że nie 
potrzebują się zmieniać. Ci, którzy chcą się zmienić, to mogą 
liczyć na siebie, na własne siły, ale także na siły zewnętrzne, 
przede wszystkim na pomoc ze strony Pana Boga, a ci, którzy 
liczą tylko na własne siły, to czasem się przeliczają. Wiemy, że 
jak sami sobie coś postanowimy, to nie zawsze dotrzymujemy 
tych postanowień i rezygnujemy z tego, co przyrzekliśmy, mó-
wiąc, że nie damy rady. Ale jak postawisz na Ducha Świętego 
i liczysz na to, że On ci pomoże, to możesz postanowienia wy-
konać i dotrzymać słowa. Jakie to postanowienia? Żebyś była 
lepsza, żebyś przestał kłamać, żebyś nie pyskował do mamy 
i taty, żebyś był cierpliwy wobec babci, która ciągle powtarza 
to samo, wobec dziadzia czy jakiejś starszej osoby, która cię 
nudzi, bo ty masz swój świat, masz Internet, masz komórkę, 
a babcia czy dziadziu mają inny świat. Ale, gdy jesteś elegancką 
córką czy wnuczką, dobrym, posłusznym i uczynnym synem 
czy wnukiem, to jest to znak, że działa w tobie Duch Święty.

Droga młodzieży, macie od dzisiaj wielką szansę, żeby zmie-
niać się w lepszych ludzi, być lepszą dziewczyną, być lepszym 
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chłopcem, wiedzieć za kim iść, kogo słuchać. Przestań kłamać, 
bo tego jest pełno w Internecie, łącznie z hejtowaniem i to jest 
obrzydliwość. Czasem to czynią także ludzie wybierzmowani, 
bo nie wiedzą kim są, wypędzili Ducha Świętego, przestali Go 
słuchać i duch zły ich opanował, i jego słuchają. To jest coś 
strasznego, bo wtedy się przegrywa życie.

Zakończenie

Dlatego, droga młodzieży, dzisiaj wielki dzień. Śpiewaliśmy: 
„Wesoły nam dzień dziś nastał”, „Oto jest dzień, który dał nam 
Pan! Weselmy się i radujmy się nim”. To codziennie powtarza-
my w tygodniu wielkanocnym, a dzisiaj to są wasze słowa – 
„Oto jest dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się 
nim”. To jest dzień ozdobienia waszych młodych serc, waszych 
umysłów, darami Ducha Świętego – darem mądrości, rozumu, 
umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Te 
wszystkie piękne dary wzbogacają naszego ducha w sferze po-
znawczej, rozumowej i w sferze wolitywnej. One sprawiają, że 
wybieramy dobro, a nie zło, że wobec prawdy mówimy „tak”, 
a wobec kłamstwa mówimy „nie” i się nie boimy, że ktoś nas 
skrytykuje, że będziemy niepopularni. Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa potwierdza nam, że na końcu jest prawda, na końcu jest 
życie, na końcu jest Bóg.

Moi drodzy, kończąc to pouczenie uwierzcie w to, że zmar-
twychwstały Pan Jezus, który dzisiaj przemówił w słowach 
Ewangelii i powiedział do uczniów w Wieczerniku: „Pokój 
wam”, mówi to także do nas. Popatrzcie i uwierzcie, jestem 
z Wami. Rozpoznamy Go przy łamaniu chleba, gdy On przyj-
dzie do nas w Komunii Świętej. Uwierzmy w to! I uwierzmy, 
że Pan Jezus przekazuje nam wraz ze swoim Ojcem Ducha 
Świętego, byśmy byli Jego, byśmy się nie dali opanować diabłu, 
byśmy mieli siłę do odpędzania diabła, byśmy wygrali życie 
ziemskie i wieczne.

Dlatego ważny dzień i ważna przyszłość dla was. „Oto jest 
dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się nim”.
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W sanktuarium św. Jana Pawła II 
o zmartwychwstaniu Chrystusa

Kraków-Łagiewniki, 26 kwietnia 2019 r.
Msza św. w czasie VI Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej do sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia i sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach

Sanktuarium św. Jana Pawła II

Wstęp

Ekscelencjo, drogi księże biskupie Adamie, czcigodni bra-
cia kapłani, drodzy uczestnicy VI Diecezjalnej Pielgrzymki 
Diecezji Świdnickiej do Łagiewnik, do sanktuarium św. Jana 
Pawła II i sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wszyscy piel-
grzymi dnia dzisiejszego, drodzy bracia i siostry w Chrystusie 
Zmartwychwstałym!

Na początku pragnę przypomnieć nasze dotychczasowe piel
grzymki do KrakowaŁagiewnik, do sanktuarium Bożego Miło
sierdzia i sanktuarium św. Jana Pawła II. Pierwsza nasza piel-
grzymka do tego miejsca odbyła się wkrótce po kanonizacji Papie-
ża Jana Pawła II. Kanonizacja miała miejsce 27 kwietnia 2014 r., 
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, a 2 maja 2014 r., w pią  tek po 
Niedzieli Bożego Miłosierdzia, o godz. 12.00 sprawowa liśmy 
tutaj, w tym sanktuarium Mszę św. dziękczynną za dar kanoni-
zacji. Następne pielgrzymki odbywały się w piątek, w oktawie 
Zmartwychwstania Pańskiego: druga pielgrzymka – 10 kwietnia 
2015 r., trzecia pielgrzymka – 8 kwietnia 2016 r., czwarta piel-
grzymka – 21 kwietnia 2017 r., piąta pielgrzymka – 6 kwietnia 
2018 r. i dzisiejsza szósta pielgrzymka – 26 kwietnia 2019 r.

1. Słowo Boże w oktawie uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego

W oktawie Wielkanocnej są nam przypominane w liturgii 
zjawienia, ukazywania się Chrystusa Zmartwychwstałego: 
w Poniedziałek Wielkanocny – niewiastom, które wczesnym 
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rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, we Wto-
rek Wielkanocny – Marii Magdalenie, też w niedzielny poranek 
wielkanocny, w Środę Wielkanocną – dwom uczniom w drodze 
do Emaus, w Czwartek Wielkanocny – uczniom w Wieczerni-
ku – wieczorem w pierwszy dzień tygodnia i dzisiaj, w Piątek 
Wielkanocny – uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim, w czasie 
połowu ryb. W zakończeniu dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy 
słowa: „To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od 
chwili, gdy zmartwychwstał” (J 21,14). Apostoł Jan wziął pod 
uwagę tylko dwie chrystofanie udzielone uczniom: w dzień 
zmartwychwstania wieczorem, kiedy nie było apostoła Tomasza 
i po tygodniu, gdy w gronie uczniów był także Tomasz.

W czytaniu pierwszym, w tygodniu wielkanocnym, wsłuchu-
jemy się w kazania apostoła Piotra wygłoszone w dzień zesłania 
Ducha Świętego o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
i o apostolskiej działalności Piotra i Jana w Jerozolimie po 
zesłaniu Ducha Świętego. W dzisiejszym fragmencie Dziejów 
Apostolskich widzimy apostołów Piotra i Jana, którzy w czasie 
nauczania zostali zatrzymani i poddani przesłuchaniu przez 
starszyznę żydowską. W naszej dalszej refleksji pochylmy 
się nad tymi wydarzeniami wielkanocnymi i pomyślmy o ich 
przesłaniu dla naszego dzisiejszego codziennego życia.

2. Zmartwychwstały Jezus zjawia się uczniom 
nad Jeziorem Tyberiadzkim

Drodzy bracia i siostry, Ewangelie i inne Pisma Nowego 
Testamentu prezentują nam ukazywania się Jezusa Zmartwych-
wstałego w Judei, głównie w Jerozolimie. Ewangelista Jan 
opisał nam jedną chrystofanię w Galilei, właśnie tę, o której 
słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Apostołowie, po tragicznych 
wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, związanych z pojmaniem, 
osądzeniem, cierpieniem i ukrzyżowaniem Jezusa, a także po 
radosnych wydarzeniach w Jerozolimie, związanych ze zmar-
twychwstaniem Chrystusa, powrócili do swoich rodzinnych 
stron, do Galilei, powrócili do zwykłej pracy. Trzeba było 
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przecież dalej żyć, troszczyć się o zabezpieczenie życia swoich 
rodzin. Może ten powrót z Jerozolimy do Galilei był podyk-
towany także poleceniem samego zmartwychwstałego Jezusa, 
który, gdy się ukazał w poranek wielkanocny niewiastom, to 
powiedział do nich: „Nie bójcie się!. Idźcie i oznajmijcie moim 
braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą” (Mt 28, 10).

Jezus dotrzymał słowa; ukazał się uczniom nad Jeziorem 
Tyberiadzkim w czasie połowu ryb. Jan mówi o siedmiu 
uczniach i pięciu z nich wymienia po imieniu. Byli to: Szymon 
Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej 
i synowie Zebedeusza, czyli Jakub i Jan. Nocny połów okazał 
się bezowocny. O świcie uczniowie w łodzi przybliżali się do 
brzegu. Zobaczyli kogoś stojącego na brzegu. W pierwszej 
chwili nie wiedzieli kto to jest. Stojący Nieznajomy wdał się 
z nimi w rozmowę: „«Dzieci, macie coś do jedzenia?». Od-
powiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po 
prawej stronie, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnó-
stwa ryb nie mogli jej wyciągnąć” (J 21,5-6). Jan, umiłowany 
uczeń, rozpoznał Jezusa. Może sobie przypomniał, że kiedyś 
na tym samym jeziorze, podczas podobnego połowu, właśnie 
za sprawą Jezusa, coś podobnego się już zdarzyło. Historia się 
więc powtórzyła, tyle tylko, że tu już był to Chrystus uwielbiony, 
zmartwychwstały. Gdy Jan krzyknął: „To jest Pan” (J 21,7b), 
Piotr natychmiast rzucił się w jezioro i zaczął płynąć w stronę 
Jezusa. Gdy wszyscy znaleźli się na brzegu zauważyli, że 
Jezus na żarzącym się węgle piecze rybę. Każe dołożyć kilka 
ryb, z tych dopiero co złowionych. Gdy jest wszystko przy-
rządzone, Jezus podaje im chleb i rybę. Na łonie natury jedzą 
wspólnie wielkanocne śniadanie. Po śniadaniu – o czym dalej 
mówi Ewangelia – Jezus trzykrotnie zapytał Piotra, czy Go 
miłuje i zlecił mu troskę o owce, czyli ustanowił Piotra głową 
Kościoła, co wcześniej zapowiedział po wyznaniu Piotra pod 
Cezareą Filipową.

Tego samego Piotra, który spotkał Jezusa Zmartwychwstałe-
go na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego i otrzymał od Niego prymat 
w Kościele, widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu jak z Janem 
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odważnie naucza w Jerozolimie i jak jest przesłuchiwany przez 
starszyznę żydowską. Napełniony przez Chrystusa Duchem 
Świętym już nie lęka się nikogo. 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 zba-
wienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

3. Świadectwo św. Jana Pawła II o Zmartwychwstałym

Z bogatego skarbca nauczania św. Jana Pawła II wybierzmy 
dwa teksty z początku jego pontyfikatu, z roku 1980. W Niedzie-
lę Zmartwychwstania, 6 kwietnia1980 roku, a więc dokładnie 
od dzisiaj 38 lat temu, w Orędziu wielkanocnym „Urbi et Orbi”, 
św. Jan Paweł II mówił: „Kościół wciąż na nowo głosi Zmar-
twychwstałego 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 nieuchron-
nej „śmierci człowieka”… Chrystus zmartwychwstał. On jest 
kamieniem węgielnym. Już próbowano odrzucić Go i pokonać, 
ze strażą i opieczętowanym 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 jakiejkolwiek dziedzinie budu-
jecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie świat kultury 
i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; świat nauki i informacji. 
Którzy budujecie świat pokoju… lub wojny? Którzy budujecie 
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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.

4. Aplikacja biblijnych wydarzeń wielkanocnych 
do naszego życia

Zjawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego uczniom pod-
czas połowu ryb, ogłasza – po pierwsze, że Jezus jest z ucznia-
mi, że jest dzisiaj 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 chwi-
lach choroby i zdrowia; jest z nami zawsze i wszędzie, a my 
Go nie widzimy i nie czujemy. Po drugie: 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 jest nie-
prawda. Po trzecie: Chrystus tym pomaga, którzy Go słuchają. 
Uczniowie na polecenie Jezusa zarzucili ponownie sieć, mimo, 
że było to mało prawdopodobne, że coś złowią, wszak całą noc 
pracowali nadaremnie. Okazało się, że posłuchanie Jezusa było 
błogosławione. Nam też Chrystus dziś pomaga, ale pod warun-
kiem, że staramy się Go słuchać. Po czwarte: Jezusa zauważają 
i rozpoznają łatwiej ci, którzy Go więcej kochają. To właśnie 
Jan pierwszy rozpoznał 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 wy-
darzeń. Jeśli więc będziesz słuchał i kochał Jezusa, to łatwiej 
Go rozpoznasz i doznasz od Niego więcej pomocy i miłości.

Św. Piotr nam dziś przypomina, abyśmy zawsze pamiętali, 
że wszelkie działanie zbawcze w dzisiejszym Kościele i w na-
szym życiu pochodzi nie z mocy ludzkiej, ale z mocy Bożej, że 
jedynym Zbawicielem świata, tym, kto uwalnia nas od naszych 
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grzechów jest Bóg, który nas wyzwolił z niewoli grzechu przez 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, wypraszajmy podczas tej Eucha-
rystii sprawowanej w tym sanktuarium moce Ducha Świętego 
do składania jak najlepszego świadectwa, o tym kim jesteśmy 
jako ludzie ochrzczeni i wybierzmowani, jako uczniowie Jezusa 
Zmartwychwstałego. Przyzywajmy wstawiennictwa św. Jana 
Pawła II, dzisiaj w 52 rocznicę otrzymania przez niego godności 
kardynalskiej. Św. Janie Pawle II, módl się za nami.

Orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego 
i wielkanocne nauczanie apostołów

Dzierżoniów, 27 kwietnia 2019 r.
Msza św. w ramach XV Diecezjalnej Pielgrzymki Katechetów 

do sanktuariów diecezjalnych 
Kościół pw. św. Jerzego

Wstęp

Czcigodny księże kanoniku Józefie, proboszczu parafii 
pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie,

Czcigodny księże prałacie Marku, dyrektorze Wydziału 
Katechetycznego i zarazem wikariuszu biskupi ds. katechezy 
w diecezji świdnickiej,

Pozostali bracia kapłani, pełnionych różnych urzędów i po-
siadanych godności,

Drodzy: panie i panowie katecheci, głosiciele słowa Bożego 
w ramach katechezy,

Umiłowani bracia i siostry, czciciele zmartwychwstałego 
Chrystusa!

Dobiega końca oktawa Wielkanocy, czyli rozszerzone świę-
towanie uroczystości zmartwychwstania Pańskiego. Mamy za 
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sobą dwa najważniejsze tygodnie w ciągu roku liturgicznego: 
Wielki Tydzień i Tydzień Wielkanocny. W Wielkim Tygodniu 
przeżywaliśmy Paschę Chrystusa, czyli Jego przejście przez 
mękę, śmierć i zstąpienie do otchłani do życia uwielbionego 
w zmartwychwstaniu. W Tygodniu Wielkanocnym, podczas 
liturgii, wsłuchujemy się w opis spotkań zmartwychwstałe-
go Jezusa z wybranymi przez Niego ludźmi: z niewiastami 
i uczniami. Codziennie w Tygodniu Wielkanocnym przed od-
czytaniem Ewangelii, śpiewaliśmy radosne słowa Psalmu 118: 
„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy” 
(Ps 118,24). Ten dzień, który Pan uczynił – to dzień zmartwych-
wstania Chrystusa, dzień pokonania na ziemi ludzkiej śmierci. 
Stąd też wezwanie do radości: „Radujmy się w nim i weselmy”. 
Cieszymy się, że Jezus żyje, że żyje dla nas, że zmartwychwstał 
i jest z nami; jesteśmy pełni nadziei, że my też kiedyś w Nim 
zmartwychwstaniemy i żyć będziemy.

Drodzy przyjaciele, proponuję, abyśmy podczas tegorocznej 
naszej pielgrzymki zatrzymali się na słowach Pana Jezusa, które 
po swoim zmartwychwstaniu wypowiedział do ludzi, którym 
się ukazywał, a także abyśmy zwrócili uwagę na postawę apo-
stołów Piotra i Jana, którzy w Jerozolimie, po zesłaniu Ducha 
Świętego, głosili homilie i katechezy wielkanocne.

1. Orędzie zmartwychwstałego Chrystusa podczas 
chrystofanii

W czterech ewangeliach mamy odnotowane słowa zmar-
twychwstałego Jezusa skierowane do niewiast w poranek 
wielkanocny, gdy przybyły do Jego grobu i także do uczniów 
w różnych miejscach i w różnym czasie.

a) Wielkanocne słowa Zmartwychwstałego skierowane 
do niewiast

W ewangeliach mamy zapisane, że zmartwychwstały Jezus 
ukazał się w poranek wielkanocny niewiastom dwukrotnie: 
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odrębnie Marii Magdalenie oraz Marii Magdalenie wraz z in-
nymi niewiastami. Zarówno Maria Magdalena jak i wszystkie 
niewiasty otrzymały polecenie od Jezusa, aby udały się do 
Jego uczniów i powiedziały im, że On żyje. W Poniedziałek 
Wielkanocny słyszeliśmy w czytanej Ewangelii: „A oto Jezus 
stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!». One podeszły do Niego, 
objęły za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do mich: «Nie 
bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się 
do Galilei, tam Mnie zobaczą»” (Mt 28,9b-10).

Jezus usunął strach z serc niewiast i zlecił im zadanie, aby 
poszły do Jego uczniów i im oznajmiły, że zmartwychwstał tak, 
jak zapowiadał. Wiemy, że niewiasty wykonały to polecenie 
otrzymane od Pana Jezusa, ale reakcja uczniów była zaska-
kująca. Uczniowie nie uwierzyli w to, co im oznajmiła Maria 
Magdalena i pozostałe niewiasty.

b) Wielkanocne słowa Zmartwychwstałego skierowane 
do uczniów

Zwrócimy jedynie uwagę na słowa wypowiedziane do 
dwóch uczniów będących w drodze do Emaus i do uczniów 
zgromadzonych w Wieczerniku.

Jezus, który dołączył do dwóch wędrowców zmierzających 
z Jerozolimy do Emaus, powiedział: „O nierozumni, jak nie-
skore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał cierpieć, aby wejść do swej 
chwały?” (Łk 24,25-26). Jezus skorygował myślenie uczniów, 
którzy wciąż upierali się przy wizji Mesjasza politycznego, 
który naród wyzwoli spod okupacji Rzymian i utworzy wielkie, 
silne państwo Izrael. Jezus tłumaczył, że Mesjasz przyszedł na 
ziemię w innym celu, że przyszedł wyzwolić ludzi z niewoli 
grzechu, z niewoli zła.

Drugie orędzie do uczniów skierował zmartwychwstały 
Chrystus, w dzień swego zmartwychwstania, wieczorem w Wie-
czerniku. Gdy przyszedł do nich wystraszonych przez zamknięte 
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drzwi, powiedział: „Pokój wam!” (J 20,19b). To powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok, i dodał: „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22b-23).

Jezus przyniósł uczniom dar pokoju. Chciał wzbudzić 
zaufanie do siebie, by wyjaśnić, że wielkanocne wydarzenia 
rozegrały się wedle planu Bożego, o którym On w swoim na-
uczaniu wcześnie mówił.

c) Charakterystyczne rysy spotkań zmartwychwstałego 
Jezusa z niewiastami i uczniami

Słuchając relacji o spotkaniach Zmartwychwstałego z nie-
wiastami i uczniami, zauważamy że niewiasty i uczniowie 
mieli kłopoty z rozpoznaniem zjawiającego się Chrystusa 
a także potem, gdy opowiadali innym o tych spotkaniach, to 
ci inni nie chcieli dać wiary, że Jezus naprawdę żyje i że był 
widziany jako żyjący. Gdy Maria Magdalena mówiła o widzeniu 
Zmartwychwstałego: „Oni jednak słysząc, że żyje i że Ona Go 
widziała, nie chcieli wierzyć” (Mk 16,11). Podobnie nie chciano 
wierzyć tym, którzy Go spotkali w drodze do Emaus. Czytamy 
w Ewangelii: „Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im 
też nie uwierzyli” (Mk 16,13). Stąd też Jezus na wieczornym 
spotkaniu z 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 po ośmiu dniach ponownie przyszedł do nich, To-
masz zobaczywszy Jezusa własnymi oczami i dotknąwszy Jego 
ran, wtedy uwierzył. Ponadto, jak już nadmieniliśmy, prawie 
wszyscy uczniowie mieli kłopoty z rozpoznaniem Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Chrystus bowiem egzystował już w ciele 
uwielbionym, dlatego mógł ukazywać się i znikać, był przemie-
niony i trudny do natychmiastowego rozpoznania.



473

2. Katecheza wielkanocna apostołów Piotra i Jana 
w Jerozolimie

W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy uwydatnioną 
postawę apostołów Piotra i Jana. Podczas przesłuchania 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 powiedzieli to 
dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymali od Chrystusa, 
pomni na Jego słowa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).

Moi drodzy, dzisiaj ta misja świadczenia o żyjącym wśród 
nas Chrystusie, spoczywa na nas. Wynika z przyjęcia sakramen-
tu chrztu i bierzmowania. Jezus przed swoim odejściem do nieba 
powiedział do uczniów: tych pierwszych, tych późniejszych 
i tych dzisiejszych, a więc także i do nas: „Gdy Duch Święty 
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świad-
kami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi” (Dz 1,8). Drodzy katecheci, wszyscy otrzymaliśmy 
Ducha Świętego na chrzcie i bierzmowaniu. Otrzymujemy Go 
także na każdej dobrze przeżywanej Eucharystii. W waszym 
przypadku dodatkowym bodźcem zobowiązującym was do 
świadczenia o Chrystusie jest misja kanoniczna otrzymana od 
Kościoła.

3. Wnioski pastoralne wynikające z wielkanocnej 
katechezy pierwszych uczniów

a) Nauczanie katechetyczne w klimacie modlitwy

Moi drodzy, nasza katecheza winna być poprzedzona 
dobrym przygotowaniem. W tym przygotowaniu nie chodzi 
tylko o przygotowanie merytoryczne i metodyczne, ale także, 
a może przede wszystkim, o przygotowanie duchowe, modli-
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tewne. Każda jednostka katechetyczna winna mieć swoje źródło 
w modlitwie i prowadzić do modlitwy u naszych uczniów. 
Jako katecheci możemy mieć kłopoty podobne do tych, którzy 
mieli pierwsi, jerozolimscy świadkowie, opisani w dzisiejszej 
Ewangelii. Zdarza się nam, że często nie dowierzamy innym, 
którzy nam opowiadają o swoich religijnych przeżyciach i do-
świadczeniach. Mamy czasem wątpliwości co do prawdziwości 
opisywanych cudów, których doświadczyli niektórzy ludzie. 
Niekiedy trudno nam rozpoznać Jezusa, który jest z nami na 
liturgii, który ukrywa się w ludziach cierpiących i biednych. 
Winniśmy przeto modlić się więcej do Ducha Świętego o Jego 
dary, byśmy sami jako wezwani do ewangelizacji, mieli pełniej-
sze doświadczenie Pana Boga i mieli w sobie więcej energii do 
dzielenia się naszą wiarą. 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 zatem nasze świadczenie 
o Chrystusie w ramach katechezy, a także nasze świadczenie 
o Nim w życiu rodzinnym i szkolnym, poprzedzać religijną 
kontemplacją i modlitwą.

b) Nauczanie katechetyczne zgodne z nauką Kościoła: 
odważne i pokorne

Nie wolno nam dać się zastraszyć. Nie wolno czuć się 
przegranymi, mimo, że nas prześladują. Nie wolno nam od 
nikogo się uzależniać i nauczać pod czyjeś dyktando. Tak było 
w Jerozolimie. Sanhedryn uzurpował sobie prawo do wska-
zywania apostołom czego mają nauczać. Oni czuli się jednak 
autonomiczni, zależni tylko od prawdy i miłości, zależni od 
Jezusa, a nie od władzy cywilnej. Dzisiaj bywa podobnie. Wi-
dzimy, że niektórzy – politycy a szczególnie dziennikarze, chcą 
kierować działalnością Kościoła. Mienią się być reformatorami 
Kościoła, którzy wszystko najlepiej wiedzą, także to, jakim 
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winien być Kościół. Chcieliby bardzo, żeby Kościół pod ich 
dyktando działał. W takiej sytuacji winniśmy zachować postawę 
św. Piotra i mówić tym, co nas pouczają, a czasem i atakują: 
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).

Drodzy katecheci, bądźcie odważni i pokorni w waszej 
misji ewangelizacyjnej. Ta pokora i odwaga ma płynąć z prze-
świadczenia, że to, co głosimy nie jest nasze, ale pochodzi od 
Boga. Nie zwalniajmy się z obowiązku upominania; nie kryjmy 
głowy w piasek, nie milczmy, gdy trzeba mówić i świadczyć. 
Chrystusa chce się dziś wypędzić ze świata, zwłaszcza z życia 
publicznego. Liberałowie i lewacy ogłaszają, że Jezus należy do 
historii i nie powinno się o Nim mówić publicznie. Nie powin-
no się uwzględniać Jego nauki w sektorze życia publicznego: 
w kulturze, nauce, polityce, gospodarce, w prawodawstwie. 
Drodzy bracia i siostry, głośmy Ewangelię w postawie radości. 
Pamiętajmy, że Ewangelia jest najsilniejszą myślą, mimo, że 
jest zwalczana i niekiedy ośmieszana. Stoi za nią bowiem ten, 
który powiedział: „Odwagi! Jam zwyciężył świat” (J 16,33b).

c) Podziękowanie za postawę katechetów w czasie strajków

Drodzy katecheci, przeżywaliśmy w ostatnich tygodniach 
trudny czas naszej posługi, gdy w naszych szkołach trwał strajk 
nauczycieli. Było zalecenie, abyśmy jako katecheci zachowali 
się neutralnie, wiedząc, że protest ten ma podłoże polityczne, 
a my – jako katecheci – nie jesteśmy od polityki, ale od mo-
dlitwy i głoszenia nauki Chrystusa. Wiemy, że nauczycielom 
należy się słuszne wynagrodzenie za ich trud. Z pewnością 
zasługują na wyższe, godne wynagrodzenie. Jednakże wiemy 
także, że jako nauczyciele i wychowawcy powinniśmy być 
przy swoich uczniach i dbać o ich dobro, a nie tylko o dobro 
swoje. Wiemy, że nasi katecheci w większości zachowali się 
w tych trudnych dniach, jak należy. Przychodzili tam z pomo-
cą, gdzie trzeba było zabezpieczyć dobro uczniów. Za taką 
postawę chcę wam dziś podziękować, jako pierwszy katecheta 
w diecezji.
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Zakończenie

Drodzy katecheci, Jezusowi Zmartwychwstałemu polećmy 
w tej Eucharystii nas samych i naszych najbliższych, tych, 
których kochamy i którym służymy. Módlmy się także o łaskę 
nawrócenia, o łaskę powrotu na drogę prawdy i miłości dla 
wrogów Kościoła, aby bardziej słuchali Boga aniżeli ludzi. 
Niech moc Ducha Świętego nas uzdolni do składania lepszego 
świadectwa o Chrystusie Zmartwychwstałym. Niech w tym 
zadaniu wesprze nas Matka zmartwychwstałego Pana, Matka 
nasza, którą czcimy szczególnie w każdą sobotę tygodnia.

W św. Katarzynie ze Sieny wezwani 
do życia w mocy Bożego Ducha

Świdnica, 29 kwietnia 2019 r.
Msza św. na rozpoczęcie sympozjum na temat: „W mocy Bożego Ducha” 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, uczestnicy dzisiejszej sesji popular-
no-naukowej, spójrzmy w dzisiejszej homilii na patronkę dnia 
dzisiejszego św. Katarzynę ze Sieny, jako na osobę działającą 
w mocy Bożego Ducha. Wskażmy na aktualność przesłania jej 
życia dla nas i dla dzisiejszej Europy.

1. Życie św. Katarzyny ze Sieny – w mocy Bożego Ducha

Katarzyna ze Sieny urodziła się ok. 1347 roku w Sienie jako 
córka mieszczan. Już w siódmym roku życia doznała pierw-
szej mistycznej wizji. Rodzice i rodzeństwo chcieli ją widzieć 
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w małżeństwie. Ona jednak, wiedziona wiarą i miłością do Pana 
Boga, wstąpiła w swym rodzinnym mieście do dominikanek. 
Jako zakonnica spotykała się z wybitnymi zakonnikami tego 
czasu i wgłębiała się w lekturę dzieł teologicznych z zakresu 
mistyki i życia wewnętrznego. Dała się prowadzić Bożemu 
Duchowi. Z gronem przyjaciół zaczęła interesować się życiem 
publicznym. Stała się doradczynią wielu władców. Gdy w roku 
1376 zaistniał spór między Florencją a papiestwem, Katarzyna 
stała się pośredniczką między stronami sporu. Walnie przy-
czyniła się do powrotu papieża Grzegorza XI z Awinionu do 
Rzymu. Stała się także doradczynią tegoż papieża, a potem 
jego następcy Urbana VI. Wiele uczyniła dla zażegnania w Ko-
ściele schizmy. Swoimi listami, pismami teologicznymi i całą 
działalnością zakonną pracowała na rzecz jedności i zarazem 
reformy Kościoła. W swojej reformatorskiej działalności na-
trafiała na wiele przeciwności. Odznaczała się jednak głębokim 
duchem modlitwy i wytrwałością w niepowodzeniach. Zmarła 
29 kwietnia 1380 roku. Po osiemdziesięciu latach, w roku 1461, 
została kanonizowana przez papieża Piusa II. Papież Paweł VI 
w roku 1970 ogłosił ją doktorem Kościoła, zaś Jan Paweł II – 
patronką Europy.

2. Przesłanie Bożego słowa

Słowo Boże, przed chwilą ogłoszone, odnosimy w pierw-
szym rzędzie do św. Katarzyny. W jej życiu bowiem znalazło 
wypełnienie. Jednakże jest ono ważnie i dla nas; niesie nam 
kilka ważnych prawd, dotyczących Pana Boga i naszej relacji 
do Niego. Spróbujmy te prawdy wypunktować:

a) Bóg jest światłością

„Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności” 
(1 J 1,5b) – słyszymy dziś z Pierwszego Listu św. Jana Apo-
stoła. Światłość umożliwia widzenie i daje ciepło. Światłość 
sprzyja życiu. Przy świetle pracujemy. W ciemnościach tracimy 
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orientację. Jeśli Bóg nazwał się światłością, to dlatego, by nam 
powiedzieć, iż do Niego należy prawda, dobro, życie, docze-
sność i wieczność. Dlatego modlimy się o światłość wiekuistą 
dla zmarłych. Bóg był światłością dla Katarzyny. Dzisiaj ta 
światłości potrzebna jest nam, abyśmy wiedzieli, gdzie jest 
prawda, abyśmy potrafili naszym wiernym ukazywać jak żyć 
Ewangelią, jak w konkretnych warunkach można kształtować 
życie słowem Bożym.

b) Jesteśmy wszyscy grzesznikami

W dzisiejszym tekście św. Jan przypomina nam, że wszy-
scy jesteśmy grzesznikami, a ci, którzy twierdzą, że nie mają 
grzechów, są po prostu kłamcami, oszukują samych siebie. Są 
tacy, którzy twierdzą, że nie mają grzechów. Co więcej – in-
nym wmawiają, że poczucie, świadomość grzechu jest chorobą 
psychiczną, jest neurozą. To zakrywanie prawdy o grzechu jest 
bardzo niebezpieczne. Przyznanie się do grzechu, przyznanie 
się do winy, jest zawsze jednym z pierwszych warunków praw-
dziwego nawrócenia.

c) Jezus ofiarą przebłagalną za grzechy świata

Sytuacja człowieka grzesznego nie jest beznadziejna. Apo-
stoł nas poucza: „Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika 
wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem 
jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, 
lecz również całego świata” (1 J 2,1b-2). Tę prawdę trzeba 
nieustannie przypominać, żeby siebie i innych przekonywać, 
że nie jesteśmy zdolni sami o własnych siłach wyzwolić się 
z grzechu.

d) Pokora warunkiem poznania Boga

W dzisiejszym fragmencie ewangelicznym Chrystus nam 
oznajmia, że Bóg objawia się chętniej ludziom prostym o po-
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kornym sercu, aniżeli tzw. mądrym i roztropnym. To właśnie 
pokorni i prości więcej wiedzą o Bogu i lepiej oddają Mu cześć 
i szerzą Jego chwałę.

Powinniśmy zawsze o tym pamiętać.
W latach moich studiów na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim odbywało się sympozjum na temat poznawalności 
Boga. Organizatorzy przygotowali ciekawy, zapraszający afisz 
z programem obrad. W środku tego afiszu znajdował się pagó-
rek. Stały na nim dzieci. Z jednej strony góry znajdowali się 
ludzie, ukazani jako poszukujący Boga. Widać było, że do Niego 
mają jeszcze daleko. Za górą stał Pan Jezus. Dzieci stojące na 
szczycie pagórka Go widziały i cieszyły się Jego obecnością.. 
Natomiast, ci z drugiej strony wzgórza, byli nieco oddaleni od 
Tego, Kogo poszukiwali. Afisz wyrażał prawdę, że do Boga 
mają łatwiejszy przystęp maluczcy, pokorni.

Św. Katarzyna w całym swoim zaangażowaniu i niezwykłej 
aktywności życiowej, zawsze była bardzo pokorna.

e) Ukojenie w Chrystusie

Tekst dzisiejszej Ewangelii zawiera także bardzo „nadziejne” 
słowa Jezusa, zapraszające, byśmy z naszym utrudzeniem i ob-
ciążeniem przychodzili do Niego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 
11,28). Wszyscy jesteśmy utrudzeni. Jesteśmy spowici w różne 
dolegliwości duchowe i fizyczne. Chrystus jest naszym naj-
lepszym lekarzem i wspomożycielem. Bywa tak, że szukamy 
wsparcia tylko u ludzi i często go nie znajdujemy. A Chrystus 
pamięta o nas. Powinniśmy Mu zawierzyć i u Niego przede 
wszystkim szukać pomocy. Tak czyniła św. Katarzyna ze Sieny.

f) Ciche i pokorne serce

Warunkiem znalezienia ukojenia w Chrystusie jest ciche 
i pokorne serce. Takie serce miała św. Katarzyna ze Sieny, takie 
serca mieli przyjaciele Chrystusa.
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3. Powrót do wartości chrześcijańskich w duchu św. 
Katarzyny ze Sieny – ocaleniem dla Europy

W tych właśnie przypominanych wartościach leży ocalenie 
Europy. Bolejemy dziś nad tym, że Europa, jakby znudziła się 
chrześcijaństwem. Tak to przynajmniej widać po niektórych 
politykach, dyrygentach i projektodawcach przyszłości Europy. 
Jan Paweł II nieustannie podkreśla, że Europa winna wrócić do 
swoich chrześcijańskich korzeni, że ta Europa mniej potrzebuje 
ekonomistów, co ludzi o prawych sumieniach. Europa może 
się tylko skutecznie jednoczyć na bazie wartości duchowych, 
a nie jedynie ekonomicznych. Sama wspólnota gospodarcza nie 
może zapewnić Europie pomyślności. Europa winna dążyć do 
jedności ducha. Tę jedność może jej nadawać chrześcijaństwo.

Zakończenie

Modlimy się dziś za nasz stary kontynent. Prosimy Pana 
Boga za wstawiennictwem św. Katarzyny, patronki tego konty-
nentu, by Europa nie utraciła swej chrześcijańskiej tożsamości, 
by położyła nacisk na odnowienie wartości chrześcijańskich 
w życiu społecznym, gospodarczym, kulturowym i religijnym.

Duch Święty duszą Kościoła
Piława Górna, 29 kwietnia 2019 r.

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

Wstęp

Temat mojej homilii brzmi: „Duch Święty duszą Kościoła”. 
Spojrzymy na Ducha Świętego w trzech odsłonach: w wy-
miarze historycznym zobaczymy, jak Duch Święty prowadził 
Kościół apostolski; następnie wybierzemy z historii Kościoła 
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takie wydarzenia, których rocznice obchodzimy akurat w tych 
dniach; i w trzeciej części spojrzymy, jak Duch Święty prowadzi 
dzisiejszy Kościół i naszą wspólnotę, nasze rodziny, także tutaj, 
w Piławie Górnej.

1. Duch Święty w czasach apostolskich Kościoła

Moi drodzy, zaczynamy od czasów apostolskich. W pierw-
szym czytaniu mieliśmy dzisiaj przypomniane to, że Pan Jezus 
po zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, żeby im wyka-
zać, tak nawet empirycznie, że zmartwychwstał. Dlatego nie 
wystarczy tylko pusty grób, który został odkryty w poranek 
wielkanocny, gdy niewiasty przybyły do grobu, by dokończyć 
obrzędy pogrzebowe, bo gdy Jezus umierał, to zachodził szabat 
i prace były zakazane. Dlatego w pierwszy dzień tygodnia, tzn. 
w niedzielny poranek, niewiasty skoro świt poszły, by dokonać 
obrzędu namaszczenia i zastały pusty grób, już Pana Jezusa 
nie było.

I potem Pan Jezus się ukazywał. W pismach Nowego Testa-
mentu znajdujemy jedenaście relacji o ukazywaniu się Chrystu-
sa Zmartwychwstałego w ciągu czterdziestu dni. Najważniejsze 
były te w pierwszym dniu zmartwychwstania, w którym Pan 
Jezus ukazał się pięć razy. Rano jako pierwszej Marii Magda-
lenie, potem grupie niewiast, następnie w ciągu dnia ukazał się 
Szymonowi, po południu ukazał się dwóm uczniom idącym 
do Emaus i wieczorem ukazał się apostołom w Wieczerniku. 
W dzień zmartwychwstania nie było z apostołami Tomasza – jak 
wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii – dlatego tydzień później Pan 
Jezus powtórnie przyszedł na to samo miejsce i wtedy był już 
Tomasz, który przekonał się naocznie, że Jezus żyje, że Jezus 
zmartwychwstał.

I słyszeliśmy, że na jednym spotkaniu Pan Jezus prosił, 
żeby uczniowie się nie rozchodzili, tylko oczekiwali w mieście, 
w Jeruzalem, na dar. Tym darem miał być i był Duch Święty, 
który został rzeczywiście zesłany pięćdziesiątego dnia po 
zmartwychwstaniu.
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Moi drodzy, dopiero przez Ducha Świętego Pan Jezus otwo-
rzył oczy apostołom, którzy byli ciągle jeszcze niepewni, że 
Jezus zmartwychwstał. Wiemy, że mieli przeróżne wątpliwości 
i często nie mogli nawet Jezusa rozpoznać. Duch Święty spra-
wił to, że do uczniów przypłynęła nowa energia, by świadczyć 
o Jezusie. Do momentu zesłania Ducha Świętego byli niepewni, 
wątpili i Jezusa nie mogli rozpoznać. Jak jedni drugim mówili, 
że widzieli Jezusa, to tamci nie chcieli wierzyć. Jak koledzy 
powiedzieli Tomaszowi, że widzieli Jezusa Zmartwychwstałe-
go, to on powiedział: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę 
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę” (J 20,25b). Mimo że wieść 
o Chrystusie już się rozeszła, to oni jednak ciągle byli niepewni. 
Ta sytuacja się diametralnie zmieniła, gdy nastąpiło zesłanie 
Ducha Świętego. Pan Jezus to zesłanie zapowiedział uczniom 
i powiedział tak: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

W okresie paschalnym, wielkanocnym, zwłaszcza w okta-
wie, ale i po niej, będziemy czytać i słuchać kazań św. Piotra, 
które wygłaszał w Jerozolimie. Temat był jeden – Jezus został 
ukrzyżowany rękami wybranych sprawców, umarł za grzechy 
wszystkich na odpuszczenie grzechów i zmartwychwstał, za-
powiadając nasze przyszłe zmartwychwstanie. To był główny 
temat tego apostolskiego przepowiadania.

Duch Święty przeobraził tych niezdecydowanych uczniów, 
jeszcze wątpiących, w nowych ludzi. Otrzymali jakby nowe 
powołanie. Pierwsze otrzymali w czasie pierwszych spotkań 
w Galilei nad Jeziorem Tyberiadzkim, a potem, gdy Duch 
Święty zstąpił, odkryli nowe powołanie i potem już nie mieli 
wątpliwości. Wszyscy, oprócz św. Jana, przelali krew za to, 
co głosili, po prostu za Jezusa. Jan nie przelał krwi, bo on stał 
się męczennikiem pod krzyżem. Inni stchórzyli i uciekli, a on 
został przy Maryi, przeżywał konanie Jezusa i w darze od Niego 
otrzymał Maryję dla nas – „Synu, oto Matka twoja” (J 19,27a). 
Dlatego może zostało mu oszczędzone męczeństwo.
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Droga młodzieży, można powiedzieć, że tak to wyglądało 
w tych pierwszych tygodniach i miesiącach Kościoła, kiedy 
Jezus zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, by On umoc-
nił uczniów, żeby nabrali mocy, by mogli o Nim świadczyć 
i interpretować, wyjaśniać Jego zbawczą misję, której dokonał 
wobec ludzkości.

2. Duch Święty a wybrane wydarzenia z historii 
Kościoła

Teraz wybierzmy z historii Kościoła takie dwa wydarzenia. 
Pierwsze wydarzenie jest z wieku XIV, bowiem dzisiaj obcho-
dzimy święto św. Katarzyny ze Sieny. To była bardzo ciekawa 
niewiasta. Żyła tyle, ile nasza siostra Faustyna – trzydzieści trzy 
lata, od roku 1347 do 1380. To jest mniej więcej czas w naszej 
historii narodowej, kiedy kończyła się pierwsza dynastia kró-
lewska, dynastia Piastowska i potem rozpoczęła się dynastia 
Jagiellonów. To był już taki schyłek średniowiecza.

Św. Katarzyna była dwudziestym trzecim dzieckiem w ro-
dzinie. Dzisiaj to się nam w głowie nie mieści, żeby w jakimś 
małżeństwie było tyle dzieci, a wtedy tak bywało. Liczne 
potomstwo zawsze było uważane za szczególny znak Bożego 
błogosławieństwa. Rodzice chcieli ją widzieć jako małżonkę 
i już mieli dla niej wybranego męża, ale ona, ogarnięta światłem 
i mocą Ducha Świętego, chciała przejść przez życie inną drogą 
– drogą modlitwy, drogą kontemplacji i drogą rad ewangelicz-
nych. Chciała swoje życie przeżyć w czystości, w ubóstwie 
i w posłuszeństwie, dlatego w szesnastym roku życia wybrała 
zakon dominikanek. I okazało się, że jest znakomitą niewiastą 
w habicie, że potrafi rozmawiać nie tylko z władzami zakon-
nymi, ale także z władzami ówczesnego świata politycznego, 
publicznego. Ona też stała się doradczynią papieży. Wtedy był 
czas niewoli awiniońskiej. Papieże nie przebywali w Rzymie, 
tylko w Awinionie i dzięki Katarzynie papież wrócił do Rzy-
mu, do tego miasta, gdzie zginął św. Piotr, gdzie od początku 
biskupi byli papieżami.
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Zmarła w 1380 roku, w trzydziestym trzecim roku życia 
i można wyliczyć, że w tej chwili mija sześćset trzydzieści 
dziewięć lat od jej śmierci. Kościół o niej nie zapomniał, co 
więcej, obdarzył ją nowymi tytułami. Święty papież Paweł VI 
w 1970 roku obdarzył ją tytułem doktora Kościoła, a doktor 
Kościoła to człowiek święty i zarazem uczony, to ktoś, kto po-
trafił złączyć świętość osobistą z mądrością. Nie mamy za dużo 
doktorów Kościoła, zwłaszcza wśród niewiast, a ona taki tytuł 
otrzymała. Nasz papież, św. Jan Paweł II, dołączył ją do grona 
patronów Europy. Wiemy, że pierwsi byli Cyryl i Metody – apo-
stołowie Słowian. Mamy w tej chwili sześciu współpatronów 
Europy i wśród nich jest św. Katarzyna ze Sieny.

Możemy powiedzieć, że to był piękny kwiat wyrosły na 
glebie Kościoła dzięki Duchowi Świętemu – kwiat Ducha Świę-
tego w XIV wieku. Kościół wtedy przeżywał różne, nieciekawe 
wydarzenia. Wiek wcześniej św. Franciszek i św. Dominik 
przeprowadzili reformy Kościoła w pokorze i wielkiej miłości 
do Matki Kościoła i te reformy się udały, ale potem trzeba było 
podjąć następne reformy. Wiemy, że przyszedł Luter, ale Luter 
nie kochał Kościoła, tego, który go obdarzył darem kapłaństwa, 
gdzie się wychował. On chciał Kościół zreformować na własną 
rękę, poza Kościołem, dlatego ta reforma Lutra się nie udała 
i do dzisiaj mamy ranę po tej reformie.

Wybierzemy jeszcze jedno wydarzenie sprzed siedemdzie-
sięciu czterech lat. Dzisiaj jest siedemdziesiąta czwarta rocz-
nica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Dachau 
leży w Bawarii, to taka niewielka miejscowość w pobliżu 
Monachium. Tam założono obóz koncentracyjny głównie dla 
osób duchownych i tam przysyłano księży, którzy walczyli 
z narodowym socjalizmem, którzy wypowiadali się przeciwko 
wojnie, przeciwko zabijaniu. Jak ich gestapowcy złapali, to szli 
do obozu. Było tam też dużo Polaków, polskich księży, może 
nawet w pewnych okresach najwięcej, bo wiemy, że Polska 
była pierwszą ofiarą napaści Hitlera.

Tam zginął biskup Kozal i wielu kapłanów. Tam, 1 sierpnia 
1942 roku, zginął nasz błogosławiony ksiądz Hirschfelder, 
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a jego prochy znajdują się przy kościele św. Bartłomieja w Ku-
dowie-Zdroju. Jak tam kiedyś będziecie w sanatorium czy na 
wycieczce, to warto podejść do kościoła. To tam, gdzie jest 
Kaplica Czaszek i tam przy kościele jest grób błogosławionego 
Gerharda Hirschfeldera, który zginął w Dachau.

Do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że dzisiaj mija sie-
demdziesiąta czwarta rocznica oswobodzenia tego obozu przez 
Amerykanów, przez aliantów. Wiemy, że Oświęcim, Auschwitz, 
był oswobodzony w styczniu, a Dachau 29 kwietnia 1945 roku. 
I do tej pory, do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, przyjeżdżają 
pielgrzymki duchownych. Dawniej to byli księża, którzy oca-
leli z obozu, a dzisiaj już ci księża prawie wszyscy wymarli. 
Z takich znanych księży, to z pewnością słyszeliście o księdzu 
kardynale Ignacym Jeżu, który był w obozie w Dachau i go 
przeżył. Jak zostałem biskupem, to pojechałem do Kalisza 
i tam był ksiądz biskup Jeż, który był świadkiem wyzwolenia 
obozu. Powiedział nam, że to był rzeczywiście cud, bo Niemcy, 
wiedząc o tym, że wojna zbliża się do końca, i że wnet przyjdą 
alianci do obozu, postanowili obóz wysadzić w powietrze i wy-
niszczyć ludzi, żeby zostało jak najmniej żywych. Amerykanie 
zaskoczyli władze obozowe i jeden dzień wcześniej, niż to było 
planowane, przybyli do obozu. Biskup Jeż mówił, że pamięta 
ten okrzyk: „Die Amerikaner sind da” – „Amerykanie są tutaj” 
i wtedy przyszła wolność.

Ale nie wiem czy wiecie, że księża, którzy tam przebywali, 
złożyli takie ślubowanie, że jeżeli wyjdą z obozu, jeżeli przeżyją 
obóz, to będą pielgrzymować do sanktuarium św. Józefa w Ka-
liszu. I rzeczywiście, ta grupa, która przeżyła – a dużo księży 
przeżyło – po wyzwoleniu, po zakończeniu wojny, każdego 
roku przyjeżdżała do Kalisza. Tam jest teraz nasz ksiądz biskup, 
którego może mniej znacie, nazywa się ksiądz biskup Edward 
Janiak. On jest tam biskupem ordynariuszem, a wychował się 
we Wrocławiu i wraz z nami się kształcił.

Droga młodzieży, to takie dwa wydarzenia. Widzimy, że 
Duch Święty działał w tych kapłanach i pozwolił im przetrwać 
ten trudny czas, a to ślubowanie przyszło do głów księży jako 
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natchnienie Ducha Świętego, żeby potem były te pielgrzymki, 
żeby ludzie widzieli, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg pomaga, 
że to źli ludzie, wrogowie Pana Boga, nałożyli kajdany swoim 
braciom i siostrom, bo tak należy spojrzeć na wojnę. To nie Bóg 
prowadzi wojny. Wojny prowadzi człowiek, który Panu Bogu 
powiedział „nie”, który czuje się władcą świata. Taką ideę mieli 
wielcy „führerowie”. I jaki był finał? Znaleźli się na śmietniku 
historii. Często powtarzam młodzieży, że kto podejmuje walkę 
z Bogiem, kto niszczy Pana Boga, to przechodzi do niszczenia 
człowieka. Ci, którzy depczą Pana Boga, czasem przechodzą 
do deptania człowieka i odwrotnie, prawdziwi przyjaciele Pana 
Boga są przyjaciółmi człowieka.

3. Współczesne prowadzenie Kościoła przez Ducha 
Świętego

Droga młodzieży, jeszcze trzeci punkt, żeby dopełnić tej 
naszej refleksji. Dzisiaj Duch Święty działa, zresztą całe dzieje 
Kościoła to jest epoka Ducha Świętego. Pan Jezus jest w Ko-
ściele, działa w sakramentach świętych i jest obecny w swoim 
słowie, ale tak, jak sam działał w mocy Ducha Świętego, był 
namaszczony i posłany, nauczał, czynił cuda, wycierpiał za nas 
rany i zmartwychwstał w mocy Ducha Świętego, tak tę moc 
przekazał Kościołowi. I dzisiaj Kościół naucza, sprawuje litur-
gię, zwłaszcza Eucharystię i inne sakramenty w mocy Ducha 
Świętego. Jak odprawiamy Mszę Świętą, to jest taki moment, 
gdy mówimy: „Uświęć zatem te dary mocą Twojego Ducha” 
i prosimy, żeby kapłani mocą Ducha Świętego przemienili chleb 
w Ciało Pana Jezusa i wino w Jego Krew.

Ta moc Ducha Świętego dzisiaj wam będzie dana, żeby-
ście się stali świadkami Jezusa i powinno się z wami stać to, 
co się stało z apostołami po pierwszym bierzmowaniu, czyli 
po zesłaniu Ducha Świętego, gdy przeobrazili się w nowych 
ludzi, otrzymali nowe powołanie, odkryli nową misję. Wy też 
dzisiaj otrzymujecie nową misję, by zostać świadkami Jezusa, 
by Jezus rzeczywiście był dla was najważniejszy, był tym, kogo 
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będziecie słuchać, za kim pójdziecie, komu będziecie przynosić 
grzechy przed krzyż, aby wszystko było „wygumowane”. Taki 
jest sens i cel tego sakramentu Ducha Świętego, sakramentu 
bierzmowania.

Zakończenie

Moi drodzy, może na zakończenie warto jeszcze to ostatnie 
zdanie zacytować i zaaplikować je do waszego życia. Pan Jezus 
powiedział tak: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Za chwilę Duch Święty 
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i trzeba w tę moc uwierzyć, 
bo jak ktoś nie wierzy w tę moc, to nie powinien przestępować 
do bierzmowania. Sakramenty są dla wierzących. Wiara jest 
ryzykiem, dlatego to Duch Święty sprawia, że nasza wiara staje 
się silniejsza i nasze przylgnięcie do Pana Jezusa, do Jego nauki 
jest silniejsze i pełniejsze. Jak masz Ducha Świętego, to podoba 
Ci się Ewangelia, to cię ciągnie do kościoła na Mszę Świętą. Jak 
masz Ducha Świętego, to wiesz kto kłamie, kto mówi prawdę, 
za kim iść, kogo słuchać. Jak masz Ducha Świętego, to jesteś 
pokorną córką, pokornym synem, to nie chcesz, żeby koło ciebie 
tańczono, tylko sam służysz.

„Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. „W Jerozolimie”, to oznacza 
w domu. Mam być apostołką, apostołem wobec mamy, taty, 
babci, dziadzia, cioci. To jest pierwsze miejsce naszej ewan-
gelizacji, świadczenia kim jestem, że klękam do modlitwy, że 
idę do kościoła i nie czekam na jakieś zaproszenie, na jakąś 
uwagę czy zachętę, bo wiem, kim jestem i wiem, gdzie jest moje 
miejsce. Może twojego taty do kościoła tak nie ciągnie, ale gdy 
ty pójdziesz, to może i on pójdzie. To jest dawanie świadectwa 
o Chrystusie. A więc „w Jerozolimie”, czyli w domu, wśród 
najbliższych.

Potem – „W całej Judei”. Judea oznacza taką szerszą rodzinę. 
Tu chodzi o sąsiadów, o szkołę, gdzie są koleżanki i koledzy. To 
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też jest miejsce ewangelizacji. Nie wstydź się komuś zwrócić 
uwagę czy nawiązać z kimś rozmowę na tematy religijne. Jesteś 
przecież uczniem, uczennicą Chrystusa i szkoła, sąsiedzi, grono 
przyjaciół, to jest pole ewangelizacji.

Dalej – „W Samarii”. Samarytanie, to byli wrogowie Izra-
elitów, ale Pan Jezus powiedział apostołom, że „w Samarii” też 
będą świadkami. Dla nas to oznacza, że mamy też kierować 
nasze świadectwo o Chrystusie do wrogów, do tych, którzy 
hejtują w Internecie, a teksty są straszne, niektóre nawet nie-
godne ludzi. To są często wrogowie Kościoła, ale nie mamy 
się ich bać, nawet gdy nas oplują, tylko iść do nich ze swoim, 
błogosławić im i się modlić. To jest ewangelizacja.

„I po krańce ziemi”, czyli Kościół misyjny. Wspierajmy tych, 
którzy są poza granicami kraju, naszych misjonarzy, a jest ich 
ponad dwa tysiące w różnych częściach świata.

Wczoraj byłem w Gnieźnie na celebracji „wojciechowej” 
i nuncjusz wręczył krzyże misyjne dziesięciu osobom, a były 
lata, bo co roku bywam na odpuście św. Wojciecha, że czter-
dzieści osób wyruszało na misje. Teraz jest ich trochę mniej. 
Jest taki ksiądz Jan Fecko, który jest szefem tego centrum 
w Warszawie, które przygotowuje do pracy misyjnej.

Moi drodzy, tak doszliśmy do końca. Chcę złożyć deklarację 
w imieniu nas wszystkich, z pewnością w imieniu rodziców 
i wszystkich obecnych kapłanów, że jesteście dzisiaj otoczeni 
naszą modlitwą kapłańską, matczyną, ojcowską, koleżeńską, 
żebyście te skarby dzisiaj przyjęli w wierze, żebyście się nimi 
ucieszyli, żebyście sami siebie zmieniali w lepszych ludzi, 
w lepszych synów, w lepsze córki, w lepszych uczniów, w lepsze 
uczennice, i żebyście tymi skarbami próbowali drugich prze-
mienić głosząc Ewangelię w słowie, w czynie i dając przykład 
dobrego życia. Niech Duch Święty nas prowadzi, bo On jest 
naprawdę duszą Kościoła.
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Dzielenie się dobrami materialnymi 
i duchowymi – zawsze aktualna forma 

ewangelizacji
Świdnica, 30 kwietnia 2019 r.

Msza św. w kaplicy maryjnej, wtorek po II niedzieli Wielkanocy 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy bracia 
i siostry w powołaniu chrześcijańskim, czciciele Matki Bożej 
Świdnickiej. Słowo Boże okresu wielkanocnego w pierwszym 
czytaniu ukazuje nam pierwszy Kościół, który zaczął się 
kształtować w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego. Zanim 
przypomnimy słowa Pana Jezusa skierowane do Nikodema, 
popatrzmy na ten pierwotny Kościół przez pryzmat dzisiejszego 
pierwszego czytania.

1. Jeden duch i jedno serce w apostolskim Kościele

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. 
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne (...) Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele 
pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprze-
daży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano 
według potrzeby” (Dz 4,32.34-35). Zadziwia nas taka postawa 
pierwszych wyznawców Chrystusa. Niektórzy, którzy tych słów 
słuchają, niedowierzają, że tak właśnie było, bowiem patrzą na 
dzisiejszych chrześcijan i bardzo często nie widzą tego, co było 
widoczne w pierwotnym Kościele. Tłumaczą to sobie tym, że 
pierwsi chrześcijanie tworząc małą jeszcze stosunkowo grupę, 
z łatwością osiągnęli ideał wzajemnej miłości.

Jest to jakieś wytłumaczenie, niemniej jednak, przyglądając 
się apostolskiemu Kościołowi uświadamiamy sobie, że oka-
zywanie sobie wzajemnej miłości, troska o potrzebujących, 
dzielenie się dobrami materialnymi i duchowymi jest najlepszą 
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metodą ewangelizacji. Chrześcijaństwo promujemy nie tylko 
przez słowo, przez kazania, pouczenia, katechezę, ale właśnie 
także, a może przede wszystkim, przez świadectwo miłości. 
Pamiętajmy o tym jako dzisiejsi chrześcijanie, wezwani także 
do ewangelizacji w dzisiejszym świecie. Braterską, siostrzaną 
miłością przyciągamy ludzi do Chrystusa.

2. Potrzeba nowych duchowych narodzin

Drodzy bracia i siostry, bardzo pouczająca dla nas jest także 
dzisiaj przypomniana rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Był 
on członkiem Najwyższej Rady Żydowskiej. Wiele o Jezusie 
słyszał od ludzi, ale także wiele musiano mówić o Jezusie pod-
czas posiedzeń Sanhedrynu. Przyszedł do Jezusa wprawdzie 
pod osłoną nocy, ale nie podstępnie, z dobrym zamiarem, by 
się czegoś dowiedzieć o Jego propozycjach na życie. Wiedział 
dobrze, że Jezus był wtedy bardzo znanym nauczycielem, od 
którego można się było wiele dowiedzieć i zaczerpnąć wiele 
mądrych rad. Na tej rozmowie Chrystus do niego powiedział 
o potrzebie nowych narodzin: „Zaprawdę powiadam ci: Trzeba 
wam się powtórnie narodzić” (J 3,7). Nikodem z pewnością 
zrozumiał, że nie chodzi o nowe narodzenie biologiczne, bo 
takie jest niemożliwe, ale o powtórne narodzenie duchowe. 
Nowe narodzenie w wymiarze ducha ludzkiego następuje 
bardzo często, gdy z uwagą i na serio słuchamy słowa Bożego 
i odpowiadamy na nie wiarą. To nowe narodzenie z Ducha ma 
także miejsce wtedy, gdy z wielką wiarą i czcią przyjmujemy 
Ciało Pańskie, Komunię Świętą. To nowe narodzenie z Ducha 
winno w nas następować po każdej niedzieli, małej Wielkanocy, 
po każdej, dobrze przeżytej Mszy św.

Zakończenie

Prośmy Matkę Bożą Świdnicką, aby nam wyprosiła łaskę 
nowych narodzin duchowych, aby w nas nie tylko jaśniała 
wielkanocna wiara i nadzieja, ale także braterska, siostrzana, 
rodzinna miłość.
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Jako świadkowie  
zmartwychwstałego Pana

Dzierżoniów, 30 kwietnia 2019 r.
Msza św. z racji 11 rocznicy śmierci ks. Stanisława Majdy 

Kościół pw. NMP Matki Kościoła

Wstęp

Czcigodni księże kanoniku Jarosławie, proboszczu tutejszej 
wspólnoty parafialnej pw. Najświętszej Maryi Panny, Matki 
Kościoła wraz ze swoimi współpracownikami,

Dostojny i drogi księże prałacie Czesławie, młodszy bracie 
zmarłego przed jedenastoma laty księdza Stanisława; pozostali 
bracia prezbiterzy,

Draga Alicjo, siostro zmarłego ks. prałata Stanisława; po-
zostali członkowie rodziny zmarłego kapłana,

Tutejsi parafianie, przyjaciele i wszyscy obecni w tym ko-
ściele bracia i siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym!

Słowo przeczytanej Ewangelii odnosimy najpierw do Pana 
Jezusa, który jak ziarno pszenicy obumarł, abyśmy mieli w Nim 
nowe życie. Także odniesiemy je do św. Wojciecha, patrona dnia 
dzisiejszego i głównego patrona Polski, do zmarłego przed jede-
nastoma laty ks. prałata Stanisława Majdy i do nas wszystkich.

1. Chrystus ziarnem pszenicy, obumarłym, abyśmy 
mieli życie

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, 
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity»” (J 12,24). Jezus na krzyżu umarł za nas. Ziarno 
Jego ziemskiego życia obumarło, aby się narodziło życie 
nowe, życie w uwielbionym ciele, po zmartwychwstaniu. 
Tym nowym uwielbionym życiem Chrystus chce się z nami 
podzielić.  Jezus oddał swoje życie, abyśmy i my umierali za 
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drugich, abyśmy umierając dla siebie, żyli pełniej dla drugich 
a ostatecznie dla Boga.

2. Św. Wojciech, biskup i męczennik – świadek 
zmartwychwstałego Pana

W ślady Chrystusa wstąpił w X wieku, na progu naszej 
państwowości, św. Wojciech, biskup Pragi i misjonarz narodów 
środkowej Europy: Czechów, Polan, Węgrów, Prusów.

Trudne było pasterzowanie biskupa Wojciecha. Dwa 
razy musiał opuszczać stolicę biskupią w Pradze. Wrogowie 
zniszczyli mu najbliższą rodzinę. Wojciech zdecydował się na 
pracę misyjną. Będąc po raz drugi w Rzymie dał się nakłonić 
cesarzowi Ottonowi III, aby podjąć pracę misyjną. Przybył do 
Polski, do księcia, późniejszego króla Bolesława Chrobrego. 
Ten dając mu wojów, którzy mieli go bronić przed napastnikami, 
udał się w kierunku Prusów. W drodze do nich zrezygnował ze 
swoich obrońców. Tam poniósł śmierć męczeńską 23 kwietnia 
997 roku. Ciało jego wykupił Bolesław Chrobry.

Dwa lata po śmierci Wojciech został ogłoszony świętym 
i stał się patronem pierwszej metropolii na ziemiach polskich.

2. Ks. prałat Stanisław Majda świadkiem Jezusa 
Zmartwychwstałego

Dzisiaj chcemy powiedzieć, że także ks. prałat Stanisław był 
wiernym świadkiem zmartwychwstałego Pana. Niech zaświad-
czy o tym fragment jego testamentu: „Panie, cóż powiem, kiedy 
stanę przed Tobą?... W życiu każdego człowieka a szczególnie 
kapłana przychodzi taki czas, kiedy w sposób bardzo świadomy 
zdaje sobie sprawę, że zbliża się do granicy doczesności i do 
progu wieczności. Jako szczęśliwy kapłan w 68 roku życia 
a 43 roku kapłaństwa, przy pełnej świadomości umysłowej, 
piszę ten testament, by tak jak mogłem najlepiej zrealizować 
Chrystusowe kapłaństwo, na koniec dać świadectwo, że odcho-
dzę jako zwyczajny syn, brat i kapłan.
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Ojcze, przez miłość moich Rodziców Michała i Stefa-
nii otrzymałem od Ciebie dar życia – urodziłem się 8 maja 
1940 roku w Żegocinie koło Limanowej. Na chrzcie św., 
w kościele parafialnym św. Mikołaja otrzymałem imię św. Sta-
nisława biskupa i męczennika, które to imię sobie przyniosłem 
w dniu narodzin.

Wśród gór upłynęło moje wczesne dzieciństwo i chociaż 
był to czas wojny, wzrastałem w atmosferze głębokiej wiary 
i wzajemnej miłości, dzięki moim ukochanym Rodzicom. Tam, 
w Żegocinie przyszła na świat siostra Maria. Po zakończeniu 
wojny przyjechaliśmy na Ziemie Odzyskane i rozpoczął się 
nowy etap życia, w Żarowie. Tu, na świat przyszedł brat Cze-
sław i siostra Alicja. Jako najstarszy z rodzeństwa, czułem się 
odpowiedzialny za młodszych, starałem się być dla nich opie-
kunem i dobrym wzorem. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
w Żarowie, rozpocząłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Świebodzicach.

Po zdaniu matury w 1959 roku, wsłuchując się w głos Pana 
„Pójdź za mną”, zapukałem do furty Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego we Wrocławiu, rozpoczynając studia filo-
zoficzno-teologiczne i formację duchową przyszłego kapłana. 
To pragnienie pracy w kapłaństwie Chrystusowym narastało 
bardzo mocno, bo będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej 
miałem w swoim pokoju ołtarzyk, przy którym próbowałem 
„odprawiać” Mszę św. Byłem ministrantem od najmłodszych 
lat, a w rodzinnym domu, poprzez piękne świadectwo wiary 
Rodziców, wszczepiono w nas kult czci Matki Bożej, która to-
warzyszyła mi przez całe życie, a w szczególny sposób w życiu 
kapłańskim. 

Panie, Ty znałeś mnie, a jednak mnie wybrałeś!
Święcenia kapłańskie otrzymałem 27 czerwca 1965 roku, 

w dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w kościele para-
fialnym Najświętszego Pana Jezusa w Żarowie, z rąk Jego 
Ekscelencji bpa Wincentego Urbana. Mszę św. prymicyjną 
odprawiłem 29 czerwca 1965 roku, w uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Żarowie, w otoczeniu kochanych 
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Rodziców, rodzeństwa, rodziny, przyjaciół, kapłanów i wier-
nych parafian Żarowa. 

Na pierwszą placówkę duszpasterską zostałem skierowany 
do Wałbrzycha, do parafii św. Jerzego na Białym Kamieniu, 
gdzie proboszczem był ks. profesor Ludwik Jezierski. Tam 
poznałem ludzi ciężkiej, górniczej pracy, ich troski o utrzymanie 
rodziny. Tam też doznałem szczególnej dobroci od Sióstr św. 
Elżbiety. Po czterech latach, decyzją kurii metropolitalnej wro-
cławskiej, posłano mnie do pracy w parafii św. Jana Ewangelisty 
w Oleśnicy, gdzie proboszczem był ks. inf. Franciszek Sudoł. 
Pracowałem w tej parafii 5 lat i dziś, z pełną świadomością 
mogę powiedzieć, że to był złoty okres mojego kapłaństwa. 
Stało się to dzięki księdzu infułatowi, który dał świadectwo, jaki 
powinien być kapłan dla ludzi i to zostało zakodowane w moje 
kapłaństwo; dziękowałem Bogu, że w tej parafii pracowałem 
i dziękuję Wam, parafianie Oleśnicy, że byliście dla mnie tak 
wspaniali i oddani.

W roku 1974, ks. bp Józef Marek powierzył mi tworzenie 
nowej wspólnoty parafialnej pod wezwaniem MB Częstochow-
skiej w Ligocie Malej liczącej 1360 wiernych, a którą kierowa-
łem 7 lat, tworząc ją od podstaw. Było to duże wyzwanie. Ty, 
Panie tylko wiesz najlepiej, ile trzeba było pokonać przeróżnych 
trudności, by ta wspólnota przestała czuć się filią i że musi radzić 
sobie sama. I tu szczególne słowa podziękowań kieruję do tych 
parafian Ligoty Małej, którzy cieszyli się, że mogą tworzyć 
nową rodzinę parafialną. 

25 czerwca 1981 roku, decyzją księdza kardynała Henryka 
Gulbinowicza zostałem skierowany do Was, umiłowani miesz-
kańcy Dzierżoniowa, aby tworzyć trzecią parafię w Dzierżonio-
wie pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła, mając już pewne 
doświadczenie tworzenia parafii w Ligocie Małej. Parafia 
powstała przy pięknym, odbudowanym po pożarze kościele. 
Gospodarzem wszystkich prac był ks. dziekan, proboszcz parafii 
św. Jerzego, ks. prałat Sylwester Irla.

Do parafii należą jeszcze 2 kościoły: Niepokalanego Poczę-
cia NMP i Świętej Trójcy. Nie było plebanii, dlatego zamiesz-
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kaliśmy częściowo w przybudówce i wieży kościoła. Przystą-
piłem zaraz do najbardziej koniecznych prac: zabezpieczenia 
więźby dachu kościoła, uszkodzonej przez spadający gzyms 
oraz odtworzenie i zainstalowanie hełmu na wieży; następnie 
do budowy plebanii a potem do remontu obydwu kościołów 
pomocniczych. 

Kochani Parafianie naszej wspólnoty. Dziękuję Wam, że 
dzięki łasce Bożej udało się nam to wszystko wykonać i za to 
wielkie, ofiarne serce; dzięki temu oddaliśmy do wieczystej 
adoracji Najświętszego Sakramentu kościół Niepokalanego 
Poczęcia NM Panny, małe sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
w którym codziennie gromadzą się ludzie na koronce, Stację 
Opieki Caritas, służącą chorym i wiele innych dzieł. 

Panie, Ty wiesz, że moją największą troską były sprawy 
duchowe moich kochanych Parafian. Starałem się być zawsze 
blisko nich i z nimi – w chwilach radosnych, zwykłych, co-
dziennych i smutnych. Kiedy stanę przed Tobą, Panie, powiem:

Dziękuję za dar życia, Rodziców, którzy byli filarami nie-
złomnej wiary w Boga.

Dziękuję, Panie za Rodzeństwo, które było mi przykładem 
i oparciem, zwłaszcza w tych ostatnich chwilach mojej ziem-
skiej wędrówki. Tobie, Mario z rodziną. Tobie, Alicjo z rodziną 
za tyle poświęcenia i troski w ciężkiej chorobie. Byłaś dla mnie 
ukojeniem i wzmocnieniem sił, zwłaszcza tych w słabości cho-
roby. Tobie, ukochany bracie Czesławie, Kapłanie, w którym 
miałem tak wielkie oparcie i bezpieczeństwo. Wielkie masz 
serce i mimo też nienajlepszego zdrowia, dźwigałeś ciężar 
mojej choroby.

Wołam głośno: Dziękuję, Panie.
Za nauczycieli, profesorów i wychowawców, którzy przeka-

zują wiedzę i uczyli miłości i szacunku do człowieka i Ojczy-
zny: Dziękuję, Panie. – Za kapłanów i wychowawców, którzy 
formowali moje przygotowanie do kapłaństwa: Dziękuję, Panie. 
– Za współpracowników, a wśród nich w szczególny sposób 
wymienię księży Tomaszów: Czubaka i Michalskiego. Księże 
Tomaszu seniorze, wołam z całego serca: Dziękuję, Panie. 
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Dziękuję, Panie za ludzi, do których mnie posyłałeś i z nimi 
mogłem żyć i pracować jako jedna rodzina. Wam wszystkim, 
umiłowani Parafianie, dziękuję za postawę niezłomnej wiary 
i miłości do Boga, za ofiarność i za to, że w trudnych dla mnie 
chwilach byliście ze mną.

Ostatnie słowo „dziękuję” kieruję do Ciebie, Ojcze Biskupie, 
pierwszy Ordynariuszu Diecezji Świdnickiej. Byłeś mi Przyja-
cielem i oparciem w ciężkiej chorobie; dziękuję za te rozmowy 
i spotkania, które dawały mi siłę. Księże Biskupie, pamiętałem 
i jak umiałem ofiarowałem cierpienie w Twojej intencji.

Z wielką radością przyjąłem wybór biskupa pomocniczego, 
księdza dra Adama Bałabucha. Księże Biskupie, Szczęść Boże!

Wszystkim Siostrom, szczególnie Elżbietankom, dziękuję 
za modlitwę. Proszę Wszystkich o pamięć w modlitwach, bo 
przecież byłem słabym człowiekiem i jeżeli w swojej ludzkiej 
ułomności sprawiłem komuś przykrość, przepraszam i proszę 
o wybaczenie.

Tobie, Panie zaufałem, weź mnie przeto takim, jakim jestem.
(Spisano w Roku Pańskim 2008, za Pontyfikatu Ojca Święte-

go Benedykta XVI, Ordynariusza Diecezji Świdnickiej, Księdza 
Biskupa Ignacego Deca – ks. Stanisław Majda – proboszcz 
parafii Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie; Dzierżoniów, 
28 kwietnia 2008 r.)

Zakończenie

Moi drodzy, przywołaliśmy słowa testamentu ks. prałata 
Stanisława. Przebija z nich silna wiara i miłość do Pana Boga, 
do Kościoła, do naszej diecezji i do tej parafii, gdzie był wiele 
lat proboszczem. Pamiętamy o nim. Myślę, że on też pamięta 
o nas. W duchowej łączności z nim uwielbiajmy w tej Eucha-
rystii Pana Boga, dziękujmy za księdza Stanisława, módlmy się 
za jego brata ks. Czesława i siostrę Alę. Niech nam wszystkim 
błogosławi dobry Bóg.
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Świdnica, 7 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Wybór Chrystusa drogą na całe życie
Szczytna, 8 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Tajemnica krzyża Chrystusa
Szczytnik, 9 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Wyboista droga do prawdy
Świdnica, 10 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Włączeni w przymierze z Bogiem
Niwa, 11 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

W imię Ewangelii wymagała od siebie i od drugich
Ząbkowice Śląskie, 12 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Posłani z odwagą, w miłości do świata, by budować w nim jedność
Nowa Ruda-Słupiec, 13 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Okrzyk „hosanna!” i „ukrzyżuj!”
Świdnica, 14 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Namaszczeni i posłani
Dobromierz, 15 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Jako szafarze darów z Wieczernika
Świdnica, 18 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Trzy Paschy w dziejach zbawienia
Świdnica, 18 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Całując krzyż Chrystusa, całujemy także nasz osobisty krzyż
Świdnica, 19 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Lekarstwo zapewniające życie wieczne
Świdnica, 20 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Wielkanoc źródłem wiary i nadziei
Szalejów Dolny, 22 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
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Udział wierzących w losie Chrystusa
Wolany, 22 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Chrzest jako zadanie życia w prawdzie
Szalejów Górny, 22 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Z życiowego błota grzechu na szczyty miłości
Świdnica, 23 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Duch Święty nas uzdalnia do bycia świadkiem zmartwychwstałego 
Chrystusa
Wałbrzych, 23 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

Księdza prałata Andrzeja Raszpli i nasza droga do Emaus
Świdnica, 24 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Do domu wracam jak strudzony pielgrzym
Strzelce Świdnickie, 24 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Ciebie, Boga, wysławiamy; Tobie, Panu, wieczna chwała
Świdnica, 24 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Pożegnanie mamy miłującej Boga i ludzi
Świdnica, 25 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Duch Święty daje dostęp do udziału w darach zmartwychwstałego 
Chrystusa
Dzierżoniów, 25 kwietnia 2019 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

W sanktuarium św. Jana Pawła II o zmartwychwstaniu Chrystusa
Kraków-Łagiewniki, 26 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego i wielkanocne nauczanie 
apostołów
Dzierżoniów, 27 kwietnia 2019 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

W św. Katarzynie ze Sieny wezwani do życia w mocy Bożego Ducha
Świdnica, 29 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Duch Święty duszą Kościoła
Piława Górna, 29 kwietnia 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Dzielenie się dobrami materialnymi i duchowymi – zawsze aktualna 
forma ewangelizacji
Świdnica, 30 kwietnia 2019 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

Jako świadkowie zmartwychwstałego Pana
Dzierżoniów, 30 kwietnia 2019 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
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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.
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34. Siejba słowa, t. XXXIV: Być solą ziemi, cz. II:  Homilie i rozważania 
z drugiego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 440.

35. Siejba słowa, t. XXXV: Być solą ziemi, cz. III:  Homilie i rozważania 
z trzeciego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 344.

36. Siejba słowa, t. XXXVI: Być solą ziemi, cz. IV:  Homilie i rozważania 
z czwartego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 366.

37. Siejba słowa, t. XXXVII: Wierzę w Syna Bożego, cz. I:  Homilie 
i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2014, Świdnica 
2016, ss. 354.

38. Siejba słowa, t. XXXVIII: Wierzę w Syna Bożego, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2014, Świdnica 2016, ss. 368.

39. Siejba słowa, t. XXXIX: Wierzę w Syna Bożego, cz. III:  Homilie 
i rozważania z trzeciego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 394.

40. Siejba słowa, t. XL: Wierzę w Syna Bożego, cz. IV:  Homilie i roz-
ważania z czwartego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 370.

41. Siejba słowa, t. XLI: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. I: 
 Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2015, 
Świdnica 2017, ss. 504.

42. Siejba słowa, t. XLII: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. II: 
 Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2015, Świdnica 2017, ss. 426.

43. Siejba słowa, t. XLIII: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. III: 
 Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2015, Świdnica 2017, 
ss. 334.

44. Siejba słowa, t. XLIV: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. IV: 
 Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2015, Świdnica 
2017, ss. 440.

45. Siejba słowa, t. XLV: Nowe życie w Chrystusie, cz. I:  Homilie i roz-
ważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2016, Świdnica 2018, 
ss. 440.

46. Siejba słowa, t. XLVI: Nowe życie w Chrystusie, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2016, Świdnica 2018, ss. 376.

47. Siejba słowa, t. XLVII: Nowe życie w Chrystusie, cz. III:  Homilie 
i rozważania z trzeciego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

48. Siejba słowa, t. XLVIII: Nowe życie w Chrystusie, cz. IV:  Homilie 
i rozważania z czwartego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.
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49. Siejba słowa, t. XLIX: Idźcie i głoście, cz. I:  Homilie i rozważania 
z pierwszego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 320.

50. Siejba słowa, t. L: Idźcie i głoście, cz. II:  Homilie i rozważania z dru-
giego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 512.

51. Siejba słowa, t. LI: Idźcie i głoście, cz. III:  Homilie i rozważania 
z trzeciego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 392.

52. Siejba słowa, t. LII: Idźcie i głoście, cz. IV:  Homilie i rozważania 
z czwartego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 356.

53. Siejba słowa, t. LIII: Duch, który umacnia miłość, cz. I:  Homilie 
i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2018, Świdnica 
2020, ss. 454.

54. Siejba słowa, t. LIV: Duch, który umacnia miłość, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2018, Świdnica 2020, ss. 476.

55. Siejba słowa, t. LV: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, cz. III: 
 Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2018, Świdnica 
2020, ss. 416.

56. Siejba słowa, t. LVI: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, cz. IV: 
 Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2018, Świdnica 
2020, ss. 500.

57. Siejba słowa, t. LVII: W mocy Bożego Ducha, cz. I:  Homilie i rozważa-
nia z pierwszych czterech miesięcy roku 2019, Świdnica 2021, ss. 506.




