
SIEJBA S£OWA

TOM IX



Ks. IGNACY DEC

ŒWIADKOWIE CHRYSTUSA
– Homilie o Œwiêtych Pañskich

WROC£AW 2006



4

Imprimatur: Kuria Metropolitalna Wroc³awska, L.dz. 67/R/02
Wroc³aw, dnia 21 czerwca 2002 r.
+ Henryk kard. Gulbinowicz
Arcybiskup Metropolita Wroc³awski

© by ks. Ignacy Dec

Projekt ok³adki i strony tytu³owej
Andrzej P. Bator

Redakcja techniczna:
Miros³awa Zmys³owska
Korekta: Aleksandra Kowal

ISBN 83-87318-72-8

Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu
pl. Katedralny 14, 50-329 Wroc³aw, tel. (0-71) 327 12 98
tel./fax 322 99 70,
Druk: Drukarnia ELMA, Wroc³aw, ul. Norwida 29
tel. 0 71 320 51 94



Duchowieństwu i Wiernym Świeckim
Diecezji Świdnickiej



7

S³owo wstêpne

W Konstytucji o liturgii œwiêtej Soboru Watykañskiego II
czytamy nastêpuj¹ce s³owa: „Koœció³ rozmieœci³ w ci¹gu roku
wspomnienia Mêczenników oraz innych Œwiêtych, którzy dziê-
ki wielorakiej ³asce Bo¿ej doszli do doskona³oœci, a osi¹gn¹w-
szy ju¿ wieczne zbawienie, wyœpiewuj¹ Bogu w niebie dosko-
na³¹ chwa³ê i wstawiaj¹ siê za nami. W te uroczystoœci Ko-
œció³ g³osi misterium paschalne w Œwiêtych, którzy wspó³cier-
pieli i zostali wspó³uwielbieni z Chrystusem, przedstawia wier-
nym ich przyk³ady, poci¹gaj¹ce wszystkich przez Chrystusa
do Ojca, a przez ich zas³ugi wyjednywa dobrodziejstwa Bo¿e”
(KL 104).

To stwierdzenie soboru sta³o siê podstaw¹ do pielêgnowa-
nia kultu œwiêtych w liturgii i ¿yciu Koœcio³a naszych czasów.
O potrzebie kultu œwiêtych i czerpaniu z nich wzoru do chrze-
œcijañskiego ¿ycia wielokrotnie wypowiada³ siê Ojciec œw. Jan
Pawe³ II. Uwa¿a³ ich za widzialnych i autentycznych œwiad-
ków œwiêtoœci Koœcio³a. „Œwiêci – mówi³ 23 wrzeœnia 1989
roku do m³odych z Lukki – którzy w ka¿dej epoce historii uka-
zywali œwiatu blask œwiat³oœci Bo¿ej, s¹ widzialnymi œwiad-
kami tajemniczej œwiêtoœci Koœcio³a. […] Aby zrozumieæ g³ê-
biê Koœcio³a, musicie spojrzeæ na nich! Lecz nie tylko na tych
œwiêtych, którzy zostali kanonizowani, lecz tak¿e na wszyst-
kich œwiêtych ukrytych, anonimowych, którzy starali siê ¿yæ
Ewangeli¹ poœród zwyk³ych, codziennych obowi¹zków. To oni
ukazuj¹, czym jest Koœció³ w swej najg³êbszej istocie, a jed-
noczeœnie chroni¹ go przed miernoœci¹, kszta³tuj¹ od œrodka,
pobudzaj¹ do tego, by by³ oblubienic¹ Chrystusa bez skazy
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i zmarszczki (por. Ef 5,27)”. Kilka lat póŸniej Papie¿ kontynu-
owa³ tê myœl: „Prawdziw¹ histori¹ ludzkoœci jest historia œwiê-
toœci […]: œwiêci i b³ogos³awieni jawi¹ siê jako «œwiadkowie»,
to znaczy ludzie, którzy wyznaj¹c wiarê w Chrystusa, Jego
Osobê i naukê, nadali konkretn¹ wartoœæ i wiarygodny wyraz
jednej z podstawowych cech Koœcio³a, jak¹ jest w³aœnie œwiê-
toœæ. Bez takiego trwa³ego œwiadectwa religijne i moralne na-
uczanie Koœcio³a mog³oby zostaæ pomylone z czyst¹ ludzk¹
ideologi¹. Ono zaœ jest nauk¹ ¿ycia, to znaczy mo¿na je wpro-
wadziæ w ¿ycie i przet³umaczyæ na jêzyk ¿ycia: jest «nauk¹ na
miarê ¿ycia», jakiego przyk³ad daje sam Chrystus, g³osz¹c: Ja
jestem ¿yciem (por J 14,6) i potwierdzaj¹c, ¿e przyszed³ po to,
aby daæ ¿ycie, i daæ je w obfitoœci (por. J 10,10)” (przemówie-
nie z 5 lutego 1992 roku).

Podejmuj¹c temat œwiêtoœci i œwiêtych Pañskich, Papie¿
ci¹gle nam przypomina³, ¿e œwiêtoœæ jest dla wszystkich, a nie
tylko dla wybranych. W Liœcie apostolskim Novo millennio
ineunte napisa³: „Sobór wyjaœni³, ¿e nie nale¿y mylnie pojmo-
waæ tego idea³u doskona³oœci jako swego rodzaju wizji ¿ycia
nadzwyczajnego, dostêpnego jedynie wybranym «geniuszom»
œwiêtoœci. Drogi œwiêtoœci s¹ wielorakie i dostosowane do ka¿-
dego powo³ania. Sk³adam dziêki Bogu za to, ¿e pozwoli³ mi
beatyfikowaæ i kanonizowaæ w minionych latach tak wielu
chrzeœcijan, a wœród nich licznych wiernych œwieckich, któ-
rzy uœwiêcili siê w najzwyklejszych okolicznoœciach ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem
zalecaæ wszystkim d¹¿enie do tej «wysokiej miary» zwyczaj-
nego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Ca³e ¿ycie koœcielnej wspólno-
ty i chrzeœcijañskich rodzin winno zmierzaæ w tym kierunku.
Ale jest te¿ oczywiste, ¿e istniej¹ ró¿ne indywidualne drogi
œwiêtoœci, wymagaj¹ce pedagogiki œwiêtoœci, która zdolna jest
dostosowaæ siê do rytmu poszczególnych osób. Winna ona
³¹czyæ ca³e bogactwo propozycji dostêpnych dla wszystkich
z tradycyjnymi formami pomocy indywidualnej i grupowej
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oraz z nowszymi formami udostêpnianymi przez stowarzysze-
nia i ruchy uznane przez Koœció³” (NMI 31).

Z powy¿szych tekstów wynika, ¿e papieska nauka o œwiê-
tych i œwiêtoœci jest na wskroœ chrystocentryczna i uniwersali-
styczna. Zachêcaj¹c nas do oddawania czci œwiêtym, Papie¿
mia³ œwiadomoœæ, ¿e ich kult wcale nie przes³ania czci odda-
wanej Bogu. Jan Pawe³ II czêsto przypomina³, ¿e w œwiêtych
odnosi³ zwyciêstwo sam Chrystus, ¿e w œwiêtych jest wielbio-
ny sam Bóg, wed³ug s³ów uwielbienia œpiewanych w czasie
adoracji Najœwiêtszego Sakramentu: „Niech bêdzie uwielbio-
ny Bóg w swoich anio³ach i swoich œwiêtych”.

Wspominanie œwiêtych ma tak¿e du¿e znaczenie pedago-
giczne i ascetyczne. Œwiêci s¹ bowiem dla nas nie tylko nie-
bieskimi wspomo¿ycielami i opiekunami, ale tak¿e stanowi¹
dla mieszkañców ziemi wzór do naœladowania. Od ka¿dego
œwiêtego mo¿na siê wiele nauczyæ, mo¿na braæ przyk³ad do
dawania œwiadectwa o Chrystusie w warunkach naszego co-
dziennego ¿ycia. Œwiêci przypominaj¹ nam, ¿e w ka¿dym cza-
sie mo¿na ¿yæ Ewangeli¹, ¿e ka¿dy czas jest stosowny, aby
czyniæ dobrze, aby œwiadczyæ o Chrystusie. Raz jeszcze pod-
kreœlmy za Janem Paw³em II, ¿e wszyscy jesteœmy powo³ani
do œwiêtoœci, a wyniesieni na o³tarze ludzie naszych czasów
przypominaj¹ nam, ¿e œwiêtoœæ nie jest ¿adn¹ utopi¹, ale pro-
mieniuje z bohaterów wiary i mi³oœci wszystkich czasów, tak-
¿e bohaterów najnowszej historii.

Dziewi¹ty tom „Siejby s³owa”, nosz¹cy tytu³ Œwiadkowie
Chrystusa, obejmuje homilie i rozwa¿ania poœwiêcone w³a-
œnie œwiêtym Pañskim. Po homiliach do alumnów (t. I), do
kap³anów i sióstr zakonnych (t. II), homiliach na lata A, B, C
(t. III, IV i V), homiliach maryjnych (t. VI), homiliach do pra-
cowników nauki i m³odzie¿y akademickiej (t. VII) oraz homi-
liach o Bo¿ym mi³osierdziu (t. VIII) przysz³a kolej na opubli-
kowanie homilii o œwiêtych Pañskich.

Tak jak przy prezentacji poprzednich tomów, tak w S³owie
wstêpnym do obecnego tomu potrzebne jest krótkie wyjaœnie-
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nie. Otó¿ niniejszy tom – tak jak i poprzednie – zachowuje
charakter dokumentacyjny. Oznacza to, ¿e homilie w nim za-
mieszczone by³y wyg³oszone w dos³ownej lub podobnej for-
mie, w konkretnym miejscu i czasie, co jest odnotowane na
koñcu ka¿dego kazania. Wiêkszoœæ publikowanych tu homilii
pochodzi z uroczystoœci odpustowych, na które zapraszali au-
tora ksiê¿a proboszczowie. Pochodz¹ one z ró¿nych lat, po-
cz¹wszy od roku 1982, a skoñczywszy na roku 2004.

Struktura tomu jest bardzo prosta. Homilie zosta³y zgrupo-
wane w ksi¹¿ce wed³ug miesiêcy roku kalendarzowego, a wiêc
w dwunastu jakby rozdzia³ach. Gdy porównamy uk³ad homi-
lii w niniejszym tomie z kalendarzem liturgicznym, zauwa¿y-
my, ¿e nie wszyscy œwiêci zamieszczeni w kalendarzu s¹
w ksi¹¿ce uwzglêdnieni. Oznacza to, ¿e autorowi nie by³o dane
g³osiæ kazania o takim œwiêtym. Przy redakcji tomu przycho-
dzi³a na autora pokusa, ¿eby ewentualnie dopisaæ brakuj¹ce
homilie na wspomnienia obowi¹zkowe i dowolne wszystkich
œwiêtych zamieszczonych w kalendarzu liturgicznym. Jednak¿e
autor zdecydowa³ siê pozostaæ wierny pierwotnemu za³o¿e-
niu, ¿e wszystkie tomy publikowanych homilii powinny za-
chowaæ charakter dokumentacyjny.

Przegl¹daj¹c homilie tego tomu, Czytelnik z ³atwoœci¹ za-
uwa¿y, ¿e w wiêkszoœci maj¹ one podobn¹ strukturê, w której
odnajdujemy tryptyk. W jego pierwszej czêœci przedstawiony
jest zwykle ¿yciorys œwiêtego, w drugiej ukazane jest przes³a-
nie Bo¿ego s³owa, a w trzeciej – adaptacja s³owa do konkret-
nego ¿ycia.

Autor chcia³by siê tak¿e wyt³umaczyæ z wielu powtórzeñ,
jakie znajdziemy na kartach niniejszego tomu. Wynikaj¹ one
z faktu, ¿e Msze œw. wspominaj¹ce poszczególne grupy œwiê-
tych: aposto³ów, mêczenników, wyznawców, zakonnice, dzie-
wice, maj¹ te same lub podobne czytania biblijne. St¹d te¿
komentarz do czytañ u ró¿nych œwiêtych przybiera³ podobn¹
formê.
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Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e w poszczególnych homiliach
znajdziemy œlad wydarzeñ, które towarzyszy³y ich wyg³asza-
niu, a by³ to czas, przypomnijmy, z pocz¹tku – za panowania
ustroju socjalistycznego, potem czas transformacji ustrojowej
zwi¹zanej ze s³ynn¹ „jesieni¹ ludów” roku 1989 i wreszcie czas
rodz¹cej siê demokracji i wkraczania w ¿ycie publiczne tren-
dów liberalistycznych. Owe œlady zosta³y zachowane, aby by³y
œwiadectwem minionego czasu, prze¿ytych doœwiadczeñ, trud-
noœci, osi¹gniêæ, wzlotów i pora¿ek.

Przygotowanie niniejszych tekstów do druku da³o autoro-
wi okazjê do wspomnieñ o kap³anach, którzy zapraszali go
z pos³ug¹ kap³añsk¹ na odpusty i inne uroczystoœci oraz
o wspólnotach – pierwszych s³uchaczach tych homilii. Wszyst-
kim pragnê serdecznie podziêkowaæ za zaproszenie, za ser-
decznoœæ i goœcinê, jakiej u nich doœwiadczy³em.

Niniejszy tom „Siejby s³owa”, sygnowany rokiem 2004,
pragnê zadedykowaæ Duchowieñstwu i Wiernym œwieckim
nowo utworzonej diecezji œwidnickiej. Z woli Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II zosta³em jej pierwszym pasterzem. Z katedry
profesorskiej przeszed³em na katedrê biskupi¹. Dedykuj¹c ten
tom moim Diecezjanom, ¿yczê im i sobie, byœmy nie ustawali
w drodze do œwiêtoœci, byœmy tê œwiêtoœæ zdobywali na ró¿-
nych drogach naszego powo³ania.

Publikuj¹c niniejszy zbiór, pragnê tak¿e serdecznie podziê-
kowaæ osobom, które przyczyni³y siê do wydania tego tomu.
Dziêkujê z ca³ego serca pani Miros³awie Zmys³owskiej za
dokonanie sk³adu komputerowego, pani Aleksandrze Kowal
za korektê, zaœ panu prof. dr. hab. Andrzejowi Batorowi za
kolejny projekt ok³adki.

Najwiêksz¹ radoœæ i satysfakcjê sprawi³oby autorowi, gdy-
by s³owo duszpasterskie kiedyœ przepowiadane, tu zaœ utrwa-
lone, wzmog³o przynajmniej wœród niektórych Czytelników
pragnienie i chêæ zdobywania œwiêtoœci.

Œwidnica – 8 grudnia 2004 r., w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny
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22 STYCZNIA – ŒW. WINCENTEGO, DIAKONA I MÊCZENNIKA
2 Kor 4,7-15; Mt 10,17-22

Cenna jest w oczach Pana œmieræ
Jego wyznawców (Ps 116,15)

 Wstêp

Czy¿ nie doœwiadczamy w tej chwili, na tej liturgii, pewne-
go dysonansu, mo¿e nawet zgrzytu? Oto w stallach naszej ka-
tedry przy ksiêdzu Kardynale i jego biskupach pomocniczych
zasiedli piêknie wystrojeni kanonicy kapitu³y katedralnej.
Chcia³oby siê ich nazwaæ kwiatem duchowieñstwa archidie-
cezji wroc³awskiej. Ich purpurowe mucety i dystynktoria s¹
widzialnym znakiem szczególnego wyró¿nienia, jakie otrzy-
mali od ksiêdza Kardyna³a Metropolity. I oto do takiego
przyozdobionego gremium mówi Bóg w swoim s³owie, ¿e
wszyscy jesteœmy tylko naczyniami glinianymi, ¿e ci¹gle je-
steœmy wydawani na œmieræ z powodu Jezusa, ¿e bêd¹ nas
wydawaæ s¹dom i wodziæ przed namiestników i królów. Jak
to – kanoników te¿? Któ¿ by siê odwa¿y³? A jednak te¿! By
to lepiej ujrzeæ, u³ó¿my w has³a g³ówne przes³anie dzisiej-
szej liturgii.

1. Skarb w naczyniach glinianych

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Bo-
ga by³a owa przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7). Wie-
my, co nazwaæ w nas naczyniem glinianym. Jest nim nasza
ludzka, u³omna kondycja: zarówno ta biologiczna, dotykana
przez choroby, niemoce, niedyspozycje, jak i po czêœci ta du-
chowa, moralna, zraniona pierwszym grzechem i dlatego sk³on-
na bardziej do z³ego ni¿ do dobrego. Znamy to dobrze z do-
œwiadczenia. A wiêc rzeczywiœcie jesteœmy naczyniem glinia-
nym. Ci kanonicy piêknie wystrojeni tak¿e! Ale oto s³yszymy,
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¿e w tym naczyniu glinianym przechowujemy skarb. Co jest
tym skarbem, który przechowujemy? To jest to Bo¿e w naszym
ludzkim domu, w naszym wnêtrzu: umys³ oœwiecony ³ask¹ z nie-
ba, wola wspomagana Bo¿ym dzia³aniem, dar wiary, nadziei,
mi³oœci, który w nas zamieszkuje za spraw¹ Boga. Dlatego ca³a
nasza wielkoœæ wyrasta z korzenia Bo¿ego: aby z Boga by³a owa
przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7); Beze Mnie nic nie
mo¿ecie uczyniæ (J 15,5). W tym kontekœcie przyjmujemy tak¿e
dzisiejsze zapewnienie Chrystusa: Kiedy was wydadz¹, nie mar-
twcie siê o to, jak ani co macie mówiæ. W owej bowiem godzinie
bêdzie wam poddane, co macie mówiæ (Mt 10,19).

2. Wydawani w rêce nieprzyjació³ Chrystusa

Bêd¹ was wydawaæ s¹dom i w swych synagogach bêd¹ was
biczowaæ. Nawet przed namiestników i królów bêd¹ was wo-
dziæ z mego powodu (Mt 10,17-18). Historia potwierdzi³a praw-
dziwoœæ tych s³ów. Tak by³o ze œw. Wincentym, archidiakonem
biskupa Saragossy, patronem naszej kapitu³y. Tak by³o wcze-
œniej ze œw. Szczepanem. Tak by³o ze wszystkimi mêczenni-
kami Koœcio³a. Tak by³o z prawie trzema tysi¹cami kap³anów,
których wymordowano w czasie drugiej wojny œwiatowej. Tak
by³o na pl. œw. Piotra 13 maja 1981 r. Tak by³o ko³o tamy to-
ruñskiej w paŸdzierniku 1984 r., gdy wrzucano zwi¹zanego ks.
Jerzego Popie³uszkê do wiœlanej wody. A wiêc naszej okaza-
³oœci zewnêtrznej, naszym niekiedy wysokim funkcjom, które
pe³nimy, winna towarzyszyæ œwiadomoœæ, ¿e raz po raz stajemy
siê znakiem sprzeciwu dla tych, którzy walcz¹ z Chrystusem.
A powodem tego sprzeciwu i tych ataków na nas jest ów skarb
w naszym wnêtrzu, skarb wiary, wiernoœci Bo¿emu prawu.

3. Potrzeba wytrwania a¿ do koñca

Kto wytrwa do koñca, ten bêdzie zbawiony (Mt 10,22b).
Bóg chce, abyœmy z Nim byli, abyœmy przy Nim trwali za-
wsze: zarówno w chwilach wywy¿szenia i chwa³y, jak i poni-
¿enia oraz cierpienia. Trwaæ nale¿y do koñca, bo cel jest naj-
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wiêkszy: zbawienie: Kto wytrwa do koñca, ten bêdzie zbawio-
ny (Mt 10,22b).

Wytrwa³ do koñca œw. Wincenty diakon. Fascynuj¹ nas inni
mêczennicy, którzy wytrwali. Cenimy tych, którzy wczoraj
trwali i dzisiaj trwaj¹. Prymas Tysi¹clecia, ks. Jerzy Popie³usz-
ko, kard. Tomaszek, kard. Kazimierz Œwi¹tek nie odwo³ali ni-
czego, co dotyczy³o sprawy Boga i Koœcio³a. Wybierali mo¿-
liwoœæ zniszczenia raczej naczynia glinianego ani¿eli we-
wnêtrznego skarbu.

Zakoñczenie

Ca³ej Kapitule Metropolitalnej ¿yczymy, aby kroczy³a dro-
gami wiernoœci Bogu, aby moc¹ czerpan¹ od Boga zdobi³a
Koœció³ wroc³awski nie tylko zewnêtrznymi szatami, ale  owym
skarbem wartoœci duchowych, trwaniem przy Bogu po ziem-
ski i wieczny czas.

Katedra wroc³awska – 22 stycznia 1997 r.

25 STYCZNIA – NAWRÓCENIE ŒW. PAW£A APOSTO£A
Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-12; Mt 16,15-18

Naczynie wybrane dla pogan
– Aposto³ Narodów

1. ¯ycie i dzia³alnoœæ œw. Paw³a

Źród³em poznania ¿ycia i dzia³alnoœci œw. Paw³a s¹ Dzieje
Apostolskie i Listy samego Aposto³a. Ze Ÿróde³ tych wynika,
¿e Pawe³ pierwotnie nosi³ imiê Szawe³. Urodzi³ siê w Tarsie
w Cylicji ok. 8 roku po Chrystusie w rodzinie ¿ydowskiej, le-
gitymuj¹c¹ siê przynale¿noœci¹ do pokolenia Beniamina. Pierw-
sze wykszta³cenie m³ody Szawe³ otrzyma³ w Jerozolimie u stóp
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Gamaliela, jednego z najwybitniejszych ówczesnych rabinów.
Zdoby³ wiedzê nie tylko w zakresie Biblii i historii Izraela, ale
tak¿e w dziedzinie kultury hellenistycznej. Z Dziejów Apostol-
skich dowiadujemy siê, ¿e przez d³ugi czas by³ bezwzglêd-
nym przeœladowc¹ chrzeœcijan. Sam o tym tak¿e wspomina
w swoich Listach (Ga 1,13; Flp 3,6; 1 Tm 1,13). Jako przeœla-
dowca chrzeœcijan Szawe³ by³ œwiadkiem mêczeñskiej œmier-
ci œw. Szczepana. Podczas jednej z takich przeœladowczych
akcji, ok. roku 36 rozegra³o siê zdarzenie, które jest przedmio-
tem dzisiejszego œwiêta. By³o to pod Damaszkiem, gdy Sza-
we³ by³ w drodze do tego miasta, aby uwiêziæ tutejszych chrze-
œcijan i sprowadziæ ich do Jerozolimy, w celu ich wytracenia.
Tu pod Damaszkiem ukaza³ siê mu zmartwychwsta³y Chry-
stus i wezwa³ go g³oszenia Ewangelii wœród pogan. Zgodnie
z poleceniem Szawe³ przyj¹³ chrzest i sta³ siê gorliwym g³osi-
cielem Chrystusa wœród pogan. Po krótkim pobycie na Pusty-
ni Arabskiej rozpocz¹³ g³oszenie Ewangelii w Damaszku. Po-
tem uda³ siê do Jerozolimy i nawi¹za³ kontakt z niektórymi
Aposto³ami, a zw³aszcza z Piotrem. Nastêpnie uda³ siê do ro-
dzinnego Tarsu i do Antiochii. W latach nastêpnych odby³ trzy
podró¿e misyjne: pierwsz¹ w latach 45-49 (Cypr, œrodkowa
czêœæ Azji Mniejszej: Pamfilia, Pizydia, Likaonia), w której
towarzyszyli mu Barnaba i Jan Marek. Po pierwszej podró¿y
Pawe³ przyby³ do Jerozolimy i wzi¹³ udzia³ w soborze jerozo-
limskim. Po spotkaniu z Aposto³ami w Jerozolimie uda³ siê
w drug¹ podró¿ misyjn¹ (50-52). Dotar³ w niej a¿ do dzisiej-
szej Grecji. Towarzyszy³ mu z pocz¹tku Sylas, a potem Tymo-
teusz i prawdopodobnie £ukasz, póŸniejszy Ewangelista. Trze-
cia podró¿ misyjna trwa³a najd³u¿ej i odbywa³a siê w latach 53-
58. Objê³a swoim zasiêgiem zachodnie wybrze¿e dzisiejszej Azji
Mniejszej i znacz¹ czêœæ terenu dzisiejszej Grecji. Z czasu trze-
ciej podró¿y pochodzi najwiêcej Listów apostolskich pisanych
do za³o¿onych przez Paw³a pierwszych gmin chrzeœcijañskich.

Po powrocie z trzeciej podró¿y i zawiezieniu do Jerozoli-
my darów dla ubogich Pawe³ zosta³ aresztowany i po krótkim
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przes³uchaniu przez arcykap³ana Ananiasza i Sanhedryn prze-
wieziony do Cezarei Nadmorskiej, gdzie zosta³ wtr¹cony do
wiêzienia przez namiestnika Feliksa. W wiêzieniu przebywa³
ok. 2 lat. Jako obywatel rzymski za¿¹da³ od namiestnika Fe-
stusa, by jego sprawa by³a rozpatrzona przed cezarem, na co
uzyska³ zgodê. Uda³ siê przeto do Rzymu. Tam przebywa³
w wiêzieniu prawie trzy lata. Cieszy³ siê jednak wzglêdn¹ swo-
bod¹, dlatego móg³ prowadziæ dzia³alnoœæ apostolsk¹. St¹d
napisa³ trzy Listy wiêzienne. Po wyroku uniewinniaj¹cym
Pawe³, opuœciwszy wiêzienie, odwiedzi³ niektóre gminy w Azji
Mniejszej. Nastêpnie zosta³ ponownie uwiêziony. Ok. roku 67
znalaz³ siê ponownie w rzymskim wiêzieniu i tam zosta³ œciê-
ty. Jego œmieræ mêczeñsk¹ upamiêtnia w Rzymie Bazylika œw.
Paw³a za Murami.

2. Œw. Pawe³ – pierwszy teolog Koœcio³a

Œw. Pawe³, jako najbardziej wykszta³cony wœród aposto-
³ów, sta³ siê pierwszym wielkim teologiem Koœcio³a. Mo¿emy
to rozpoznaæ po jego Listach. Znajdujemy w nich pog³êbion¹
refleksjê teologiczn¹ nad nauk¹ Chrystusa. Dla przyk³adu
wska¿my, ¿e w Liœcie do Rzymian znajdujemy wyk³ad nauki
o usprawiedliwieniu (przez wiarê). Jest w nim tak¿e mowa
o powo³aniu wszystkich do wiary i zbawienia, o stosunku ³aski
do natury, o grzechu pierworodnym, o istocie wolnoœci chrze-
œcijañskiej. Z kolei w Pierwszym Liœcie do Koryntian Pawe³
zawar³ dogmatyczne pouczenia o ma³¿eñstwie i dziewictwie
(rozdz. 7), o Eucharystii (11,23-27), o Koœciele jako Ciele
Chrystusa (12,12-31), o zmartwychwstaniu (rozdz. 15). Jest
w nim tak¿e s³ynny hymn o mi³oœci (rozdz. 13).  W Drugim
Liœcie do Koryntian z kolei znajdujemy rozbudowan¹ naukê
o Odkupieniu, zaœ w Liœcie do Galatów jest zawarta obrona
jego apostolatu, wy³o¿ona jest nauka o powo³aniu pogan do
Koœcio³a i o prawdziwej wolnoœci chrzeœcijañskiej. Nie jest
przeto rzecz¹ dziwn¹, ¿e tak czêsto Listy Paw³owe s¹ czytane
podczas liturgii w trakcie niemal ca³ego roku liturgicznego.
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3. Praktyczna wymowa wydarzenia pod Damaszkiem

Wróæmy pod koniec naszej refleksji do wydarzenia pod
Damaszkiem, które dzisiaj jest wspominane w liturgii, a które
by³o punktem zwrotnym w ca³ym ¿yciu œw. Paw³a. Wydarze-
nie to niektórzy nazywaj¹ nawróceniem œw. Paw³a, inni zaœ –
jego powo³aniem. Jakkolwiek je nazwiemy, stanowi ono szcze-
góln¹ interwencjê Bo¿¹ w ¿ycie tego cz³owieka. Szawe³ otrzy-
ma³ w nim nowe powo³anie. Z woli samego Chrystusa mia³
zaprzestaæ dotychczasowej antychrzeœcijañskiej dzia³alnoœci
i staæ siê aposto³em pogan. Pawe³ prawid³owo odczyta³ i przyj¹³
to powo³anie. Zawsze traktowa³ je jako wielk¹ ³askê. Wype³-
ni³ je te¿ z wielkim poœwiêceniem . Wspomnia³ o tym w Dru-
gim Liœcie do Tymoteusza. Napisa³ tam: W dobrych zawodach
wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em. Na ostatek od³o-
¿ono dla mnie wieniec sprawiedliwoœci, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sêdzia, a nie tylko mnie, ale i wszyst-
kim, którzy umi³owali pojawienie siê Jego (2 Tm 4,7-8).

My tak¿e otrzymaliœmy od Boga powo³anie. Z pewnoœci¹
nie by³o w naszym ¿yciu takiego dramatycznego zdarzenia,
jakie prze¿y³ Szawe³ pod Damaszkiem. Chrystus wtedy po-
trzebowa³ Szaw³a do wykonania wielkiego zadania, zaniesie-
nia Ewangelii do pogan, w obrêb ówczesnego œwiata rzym-
skiego. Pawe³ uczyni³ to, za pomoc¹ ³aski Bo¿ej, w wielkim stylu.
Nasze powo³anie jest skromniejsze. Niemniej jednak winniœmy
je wype³niæ tak¿e w piêknym stylu, w wielkiej gorliwoœci.

Proœmy naszego Pana, który ongiœ przed Damaszkiem po-
wo³a³ Szaw³a do dzie³a ewangelizacji i nape³ni³ go tak wiel-
kim duchem gorliwoœci, abyœmy i my szczycili siê naszym
powo³aniem chrzeœcijañskim i abyœmy w Paw³owym stylu
œwiadczyli o Chrystusie wszêdzie tam, gdzie siê znajdziemy.
Niech nas przenika wewnêtrzna radoœæ i duchowy ¿ar wierno-
œci wobec Chrystusa a¿ do koñca naszych dni.

Kaplica Akademicka Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu
– 25 stycznia 2001 r.
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28 STYCZNIA – ŒW. TOMASZA Z AKWINU,
KAP£ANA I DOKTORA KOŒCIO£A
Mdr 7,7-10.15-16; Mt 23,8-12

Wersja A

Œw. Tomasz wzorem naszych studiów
i kap³añskiego ¿ycia

1. Droga ¿ycia

Życie œw. Tomasza z Akwinu obejmuje 50 œrodkowych lat
trzynastego wieku (1224-1274). Tomasz przychodzi na œwiat
w Akwinie ko³o Neapolu w roku 1224 jako najm³odsze dziec-
ko w rodzinie. Gdy mia³ piêæ lat, rodzice oddaj¹ go do opac-
twa benedyktynów na Monte Cassino – w nadziei, ¿e ich syn
kiedyœ zostanie tam opatem. Po kilku latach zostaje wys³any
na uniwersytet w Neapolu, gdzie styka siê z filozofi¹ Arysto-
telesa. Tam te¿ zapoznaje siê z dominikaninami. Wstêpuje do
ich zakonu. W drodze do Bolonii zagarnia go rodzina. Usi³uje
go odwieœæ od drogi ¿ycia zakonnego. Tomasz nie ustêpuje.
Wraca do zakonu. Udaje siê do Pary¿a. Tam odbywa nowicjat
i studia pod kierunkiem Alberta Wielkiego. Przyjmuje œwiê-
cenia kap³añskie i podejmuje wyk³ady w katedrze teologii. Za-
czyna pisaæ „Summê contra gentiles”(Sumê filozoficzn¹). Uda-
je siê do Neapolu. Tu koñczy dzie³o. Jakiœ czas przebywa
w Orvieto i prowadzi wyk³ady na dworze Urbana IV. Pisze
dalsze dzie³a. Nastêpnie udaje siê do Pary¿a po raz drugi. Pi-
sze tu nastêpne dzie³a. Wraca do W³och, do Florencji i Neapo-
lu. Kapitu³a prowincjalna we Florencji zobowi¹zuje go do zor-
ganizowania studium generale dla zakonu. Podejmuje siê tego
dzie³a. Pisze dalsz¹ czêœæ Sumy Teologicznej. Papie¿ Grzegorz
X wzywa go na Sobór Lyoñski. Umiera w drodze w œrodê 7
marca 1274 roku w opactwie Fossanova.
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W roku 1277 nast¹pi³o potêpienie tez Tomaszowych w Pa-
ry¿u i Oksfordzie. Osiemnastego lipca1323 roku papie¿ Jan
XXII kanonizowa³ Tomasza w Awinionie, zaœ 28 stycznia 1369
roku jego relikwie zosta³y przeniesione do Tuluzy.

2. Znamiona œwiêtoœci.

a) Mi³oœæ prawdy, która jest m¹droœci¹.
Z pewnoœci¹ Tomasz mia³ przed oczyma piêkne s³owa Ksiê-

gi M¹droœci, dziœ – w jego wspomnienie – tu odczytane: Mo-
dli³em siê i dano mi zrozumienie, przyzywa³em, i przyszed³ na
mnie duch m¹droœci. Przenios³em j¹ nad ber³a i trony i w po-
równaniu z ni¹ za nic mia³em bogactwa. Nie porówna³em z ni¹
drogich kamieni, bo wszystko z³oto wobec niej jest garœci¹ pia-
sku, a srebro przy niej ma wartoœæ b³ota. Umi³owa³em j¹ nad
zdrowie i piêknoœæ i wola³em mieæ j¹ ani¿eli œwiat³o, bo nie
zna snu blask od niej bij¹cy (Mdr 7,7-10).

Nikt chyba ze œwiêtych nie szuka³ tak m¹droœci, jak w³a-
œnie œw. Tomasz. W komentarzu do Arystotelesa pisa³: Filozo-
fii uczymy siê nie po to, by siê dowiedzieæ, co ludzie myœl¹,
lecz w celu poznania prawdy.

b) Pokora wobec prawdy (tajemnicy)
Przebija ona z dzie³ Tomasza. Autor mia³ œwiadomoœæ, ¿e

to, co napisa³ o Bogu, o cz³owieku, o œwiecie – wobec tajem-
nicy Boga, cz³owieka i œwiata jest takie jeszcze ma³e. Wielk¹
Sumê teologiczn¹ nazwa³ s³om¹. W jego ¿yciorysie znajduje-
my zabawn¹ historyjkê, œwiadcz¹c¹ o jego du¿ej pokorze. Oto
w Neapolu, wracaj¹c z wyk³adów, Tomasz zostaje zatrzyma-
ny przez furtianina i poproszony, by udaæ siê z nim po zakup
kapusty. Furtianin nie zna³ Tomasza, bo ten bawi³ tam od nie-
dawna. Tomaszowi zaœ nie przysz³o na myœl, ¿e to mog³a byæ
jakaœ pomy³ka. Dlatego uda³ siê z braciszkiem na zakupy. Oty³y
Tomasz nie móg³ nad¹¿yæ za zwinnym braciszkiem, dlatego
by³ przez niego popêdzany i upominany. Tomasz przyj¹³ z po-
kor¹ i cichoœci¹ wszystkie uwagi i napomnienia. Przy swojej
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wielkiej uczonoœci spe³ni³ w pokorze przys³ugê, o któr¹ go
poproszono.

c) Pos³uszeñstwo Koœcio³owi
Pos³uszeñstwo Koœcio³owi by³o konsekwencj¹ pokory. O tym

przymiocie Tomasza mówi³ Jan Pawe³ II w 1979 roku na Ange-
licum w Rzymie. Tomasz nie uprawia³ teologii poza Koœcio-
³em. Przy swoich ogromnych uzdolnieniach potrafi³ zawsze w po-
korze poddawaæ siê Urzêdowi Nauczycielskiemu Koœcio³a.

d) Teolog modl¹cy siê
Akwinata nigdy nie rozpoczyna³ studium czy pisania, bez

uprzedniej modlitwy. Uprawia³ teologiê modl¹c¹ siê, na klêcz-
kach. Pozostawi³ wspania³e, pe³ne uduchowienia i m¹droœci-
modlitwy, których do dziœ u¿ywamy w liturgii Koœcio³a.

e) Mi³oœnik milczenia, kontemplacji
Jeszcze w czasie studiów Tomasz zwróci³ na siebie uwagê

swoim milczeniem. By³a to kontemplacja, tak konieczna w od-
krywaniu prawdy. Dlatego niechêtnie zabiera³ g³os w dysku-
sjach. Nazywano go nawet w szkole Alberta „milcz¹cym wo-
³em”. Jednak¿e to milczenie nie by³o puste. By³o wype³nione
intensywnym myœleniem, kontemplacj¹, nie tylko nadprzyro-
dzon¹ ale i przyrodzon¹.

f) Wielki sympatyk wiedzy i m¹droœci
Tomasz szuka³ m¹droœci w Objawieniu, ale tak¿e i w wi-

dzialnym œwiecie. Szuka³ jej w dzie³ach swoich poprzedników.
Od ka¿dego niemal coœ zaczerpn¹³. Szuka³ u innych tego, co
prawdziwe. Reprezentowa³ bardzo cenn¹ cechê: widzenia
i przyjmowania dobra i prawdy od innych. Mo¿emy tu wspo-
mnieæ wczorajsz¹ koñcow¹ wypowiedŸ ks. bp. Stefana Reg-
munta. Przyzna³ siê przed nami: jak wiele siê uczy³, i to od
wszystkich, nie tylko od uczonych profesorów, ale tak¿e od
kleryków i od ludzi prostych.
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Zakoñczenie

Duch Tomaszowy jest nam dziœ bardzo potrzebny, jest po-
trzebny szczególnie kap³anom; duch umi³owania m¹droœci,
modlitwy, kontemplacji, duch pokory, pos³uszeñstwa, duch
¿yczliwoœci wobec naszych poprzedników.

Kaplica Metropolitalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego
we Wroc³awiu – 28 stycznia 1995 r.

Wersja B

M¹droœæ i pokora – przymioty zdobi¹ce
prawdziwego teologa

1. Philosophorum decus et theologorum princeps

W dziejach nauki, religii, kultury s¹ postacie, które siê nie
starzej¹, do których siê czêsto wraca. Jedn¹ z takich postaci
w chrzeœcijañstwie jest niew¹tpliwie œw. Tomasz z Akwinu
(1224-1274). Zyska³ on sobie wœród potomnych tytu³: philoso-
phorum decus et theologorum princeps – „ozdoba filozofów
i ksi¹¿ê teologów”. Mówi¹ niektórzy, ¿e jest najwiêkszym œwiê-
tym wœród uczonych i najwiêkszym uczonym wœród œwiêtych.
W historiografii teologicznej i filozoficznej jemu poœwiêcono
chyba najwiêcej dzie³ ze wszystkich œwiêtych Koœcio³a. Pa-
pie¿ Leon XIII og³osi³ go patronem uczelni katolickich. W do-
kumentach zaœ ostatnich papie¿y znajdujemy zalecenie, aby
uczyæ i wyk³adaæ teologiê w duchu œw. Tomasza z Akwinu.

Pytamy, czym sobie Tomasz zas³u¿y³ na tak wielkie uznanie
w chrzeœcijañstwie, w Koœciele. Maj¹c na myœli dzisiejsze czy-
tania, mo¿na odpowiedzieæ, ¿e ca³a wielkoœæ œw. Tomasza wy-
ros³a z jego dwóch wielkich przymiotów ducha: z m¹droœci i po-
kory.
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2. Œw. Tomasz wzorem m¹droœci

Liturgia dzisiejsza przynios³a nam przepiêkny tekst doty-
cz¹cy m¹droœci: Modli³em siê i dano mi zrozumienie, przyzy-
wa³em, i przyszed³ na mnie duch m¹droœci. Przenios³em j¹
nad ber³a i trony i w porównaniu z ni¹ za nic mia³em bogac-
twa. Nie porówna³em z ni¹ drogich kamieni, bo wszystko z³o-
to wobec niej jest garœci¹ piasku, a srebro przy niej ma war-
toœæ b³ota. Umi³owa³em j¹ nad zdrowie i piêknoœæ i wola³em
j¹ mieæ ani¿eli œwiat³o, bo nie zna snu blask od niej bij¹cy.
I autor ksiêgi dodaje: [Bóg] jest bowiem i przewodnikiem
m¹droœci, i tym, który mêdrcom nadaje kierunek (Mdr 7,7-
10.15-16).

Powy¿sze piêkne s³owa odnosimy do œw. Tomasza. To on
otrzyma³ dar m¹droœci od Boga. Modli³em siê i dano mi zrozu-
mienie, przyzywa³em, i przyszed³ na mnie duch m¹droœci.
Z pewnoœci¹ Tomasz modli³ siê o ten wielki dar. W ¿yciory-
sach czytamy, ¿e nigdy nie zasiad³ do pisania, nigdy te¿ nie
poszed³ na wyk³ad, nie uklêkn¹wszy wczeœniej do modlitwy.

Œw. Tomasz nie tylko modli³ siê o m¹droœæ, ale ca³e ¿ycia
tak¿e swoim rozumem tej m¹droœci poszukiwa³. Szuka³ jej
najpierw w s³owie Bo¿ym, w Objawieniu. Napisa³ komenta-
rze do prawie wszystkich ksi¹g biblijnych. Szuka³ u ojców
Koœcio³a i u staro¿ytnych myœlicieli. Szuka³ tak¿e tej m¹dro-
œci w kontemplacji œwiata. W œwiecie widzia³ œlady samego
Boga. By³ wiêc cz³owiekiem wielkiej kontemplacji, nie tylko
nadprzyrodzonej, ale i przyrodzonej. Lubi³ w ¿yciu milczeæ.
Gdy uczy³ siê u œwiêtego mistrza œw. Alberta, mówiono o nim,
¿e jest „milcz¹cym wo³em”. Jednak¿e ju¿ Albert przepowie-
dzia³, ¿e kiedyœ ten wó³ „zaryczy” i zadziwi sw¹ m¹droœci¹
œwiat. Tak te¿ siê sta³o.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Tomasz ceni³ m¹droœæ bardzo
wysoko, wy¿ej ni¿ z³oto i srebro, wiêcej ni¿ zdrowie i bogac-
twa. Wiedzia³, ¿e m¹droœæ pochodzi od samego Boga i ¿e jest
godna poszukiwania i zdobywania, ¿e jej posiadanie uszczê-
œliwia cz³owieka, ¿e napawa go radoœci¹.
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3. Œw. Tomasz wzorem pokory

Drugi przymiot, który dzisiejsza liturgia ka¿e nam ³¹czyæ
z Tomaszem – to pokora. Tomasz zna³ dobrze i wype³nia³ s³o-
wa Chrystusa, czytane dziœ na liturgii w dniu jego liturgiczne-
go wspomnienia. Nie uznawa³ siê za nauczyciela i mistrza.
Wiedzia³, ¿e jedynym Nauczycielem, i jedynym Mistrzem jest
Chrystus. Tomasz mia³ wielki respekt dla tajemnicy, dla praw-
dy. Pod koniec ¿ycia potrafi³ wypowiedzieæ nad tomami swo-
ich napisanych dzie³ jedno s³owo: s³oma. Uwa¿a³, ¿e to, co
napisa³ o Bogu i o zbawieniu, jest bardzo ma³e wobec tego,
kim naprawdê jest Bóg, wobec tego, czym jest naprawdê jest
zbawienie. Umia³ wiêc Tomasz po³¹czyæ w sobie m¹droœæ z po-
kor¹.

4. M¹droœæ i pokora ozdob¹ teologa

Powy¿sze przymioty, które opiewaj¹ dzisiejsze czytania
mszalne i które ujawni³y siê w ¿yciu œw. Tomasza, winny zdo-
biæ dzisiejszych chrzeœcijan, szczególnie dzisiejszych teolo-
gów, a wiêc wyk³adowców i studentów teologii. Powinniœmy
kultywowaæ typ wiedzy sapiencjalnej, m¹droœciowej. Œwiat
bardzo potrzebuje tego typu wiedzy, która jest m¹droœci¹. Cz³o-
wiek bowiem ci¹gle boryka siê z egzystencjalnymi pytaniami,
na które nie znajduje odpowiedzi w naukach œcis³ych, przy-
rodniczych. Odpowiedzi na pytania o sens ¿ycia, cierpienia,
czynienia dobra, ¿ycia po œmierci nie znajdziemy w wiedzy
przyrodniczej czy technicznej, ale w m¹droœci teologiczno-fi-
lozoficznej, w m¹droœci, która ostatecznie pochodzi od Boga.
Ceñmy sobie to wybranie, jakiego dost¹piliœmy, ¿e jest nam dane
studiowaæ, zg³êbiaæ wiedzê, która jest zarazem m¹droœci¹.

Niech nas zdobi tak¿e drugi wa¿ny przymiot, który  cha-
rakteryzowa³ osobowoœæ œw. Tomasza – przymiot pokory. Nie-
dawno obchodziliœmy Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœci-
jan. Przypomnieliœmy sobie, ¿e przyczyn¹ podzia³u chrzeœci-
jañstwa by³y w du¿ej mierze wzglêdy ambicjonalne. Gdyby
patriarchowie, papie¿e, biskupi, teologowie, kap³ani mieli wiê-
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cej pokory, na pewno nie dosz³oby do potargania jednoœci
Koœcio³a. Tych przem¹drza³ych teologów spotykamy tak¿e
dzisiaj. To s¹ ci krytykanci, którym siê wydaje, ¿e wszystko
wiedz¹ najlepiej, którzy krytykuj¹ Papie¿a, którym jest po pro-
stu brak pokory. Znam takiego m³odego teologa, który po na-
pisaniu kilku drobnych artyku³ów uwa¿a³, ¿e ju¿ jest tak m¹-
dry, ¿e wszyscy powinni siê mu k³aniaæ i go podziwiaæ.

Módlmy siê w tej Eucharystii o ducha m¹droœci i pokory
w naszym zg³êbianiu i przekazywaniu prawdy. Niech zarów-
no nam profesorom, jak i wam studentom przybywa z wiekiem
m¹droœci. Niech tak¿e wraz z m¹droœci¹ przybywa nam poko-
ry, której przyk³ad pozostawi³ nam sam Chrystus.

Kaplica Akademicka Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu
– 28 stycznia 1997 r.

Wersja C

Œw. Tomasz – przyjaciel prawdy, która jest
m¹droœci¹

1. Curriculum vitae

Zanim wyjaœnimy, dlaczego Koœció³ wybra³ takie – przed
chwil¹ odczytane – fragmenty Pisma Œwiêtego na dzieñ litur-
gicznego wspomnienia œw. Tomasza z Akwinu, najpierw przy-
pomnijmy w kilku zdaniach ¿yciorys dzisiejszego patrona.
¯ycie œw. Tomasza z Akwinu obejmuje 50 œrodkowych lat trzy-
nastego wieku (1224-1274). Wiek trzynasty jest nazywany
przez niektórych historyków z³otym wiekiem œredniowiecza.
Przypomnijmy, ¿e by³ to wiek wielkich uczonych i œwiêtych:
œw. Franciszka z Asy¿u, œw. Dominika, œw. Alberta Wielkie-
go, œw. Bonawentury, b³. Jana Dunsa Szkota, œw. El¿biety
Wêgierskiej; u nas w Polsce: œw. Jadwigi Œl¹skiej, œw. Jacka,



28

œw. Kingi, b³. Czes³awa. Wiek XIII to wiek powstania uniwer-
sytetów. Tomasz przychodzi na œwiat w Akwinie ko³o Neapo-
lu w roku 1224 albo 1245 jako najm³odsze dziecko w rodzi-
nie. Gdy mia³ piêæ lat, rodzice oddaj¹ go do opactwa benedyk-
tynów na Monte Cassino – w nadziei, ¿e ich syn zostanie
w przysz³oœci opatem. Po kilku latach zostaje wys³any na uni-
wersytet w Neapolu, gdzie styka siê z filozofi¹ Arystotelesa.
Tam te¿ zapoznaje siê z dominikanami. Wstêpuje do ich zako-
nu. W drodze do Bolonii zagarnia go rodzina. Usi³uje go od-
wieœæ od drogi ¿ycia zakonnego. Tomasz nie ustêpuje. Wraca
do zakonu. Udaje siê do Pary¿a. Tam odbywa nowicjat i stu-
dia pod kierunkiem Alberta Wielkiego. Przyjmuje œwiêcenia
kap³añskie i podejmuje wyk³ady w katedrze teologii. Zaczyna
pisaæ Summê contra gentiles Sumê filozoficzn¹. Wraca do Ne-
apolu i tu koñczy rozpoczête dzie³o. Jakiœ czas przebywa
w Orvieto i prowadzi wyk³ady na dworze papie¿a Urbana IV.
Pisze dalsze dzie³a. Nastêpnie udaje siê do Pary¿a po raz dru-
gi. Pisze tu nastêpne dzie³a. Wraca do W³och,  do Florencji
i Neapolu. Kapitu³a prowincjalna we Florencji zobowi¹zuje go
do zorganizowania Studium generale zakonu. Podejmuje siê
tego dzie³a. Pisze dalsz¹ czêœæ Sumy Teologicznej. W Wielkim
Poœcie 1273 roku g³osi w Neapolu cykl kazañ na temat Sk³adu
apostolskiego, Modlitwy Pañskiej i Dekalogu. Podobno ca³e
miasto s³ucha³o tych kazañ. Papie¿ Grzegorz X wzywa go na
Sobór Lyoñski. Umiera w drodze na sobór w œrodê 7 marca
1274 roku, w opactwie Fossanova. W roku 1277 dochodzi do
potêpienia tez Tomaszowych w Pary¿u i Oksfordzie. Papie¿
Jan XXII kanonizuje Tomasza w Awinionie 18 lipca 1323 roku,
zaœ 28 stycznia 1369 roku relikwie œw. Tomasza zostaj¹ prze-
niesione do Tuluzy. Papie¿ Leon XIII og³asza go patronem
uczelni katolickich.

2. G³ówny idea³ ¿ycia – poszukiwanie prawdy

Dlaczego Tomasz z Akwinu zosta³ uznany za œwiêtego,
w czym siê przejawi³a jego œwiêtoœæ? Mo¿na krótko powie-
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dzieæ, ¿e to, co szczególnie wyró¿nia³o Tomasza wœród ów-
czesnych zakonników, to by³a szczególna mi³oœæ do prawdy,
a dok³adniej: gorliwoœæ w poszukiwaniu prawdy i czynienia jej
w mi³oœci. Prawdy szuka³ Tomasz najpierw w ksiêgach œwiê-
tych, ale szuka³ jej tak¿e u swoich poprzedników, u ojców
Koœcio³a, pisarzy chrzeœcijañskich, a tak¿e w dzie³ach filozo-
fów greckich. Œw. Tomasz kocha³ ksi¹¿ki i ¿y³ nimi. Zapytany
pewnego razu, za co najgorêcej Bogu dziêkuje, odpowiedzia³
z prostot¹: „Za to, ¿e rozumia³em ka¿d¹ stronê, któr¹ kiedy-
kolwiek przeczyta³em”. Prawda dla niego by³a wszystkim. By³a
m¹droœci¹ ¿ycia, m¹droœci¹, która przeobra¿a³a siê w modli-
twê i mistykê.

a) Mi³oœæ prawdy, która jest m¹droœci¹
Z pewnoœci¹ Tomasz mia³ przed oczyma s³owa Ksiêgi M¹-

droœci, dziœ – w jego wspomnienie – tu og³oszone: Modli³em
siê i dano mi zrozumienie, przyzywa³em, i przyszed³ na mnie
duch m¹droœci. Przenios³em j¹ nad ber³a i trony i w porówna-
niu z ni¹ za nic mia³em bogactwa. Nie porówna³em z ni¹ dro-
gich kamieni, bo wszystko z³oto wobec niej jest garœci¹ pia-
sku, a srebro przy niej ma wartoœæ b³ota. Umi³owa³em j¹ nad
zdrowie i piêknoœæ i wola³em mieæ j¹ ani¿eli œwiat³o, bo nie
zna snu blask od niej bij¹cy (Mdr 7,7-10).

Chyba nikt ze œwiêtych nie szuka³ m¹droœci tak jak w³aœnie
œw. Tomasz. W komentarzu do Arystotelesa pisa³: „Filozofii
uczymy siê nie po to, by siê dowiedzieæ, co ludzie myœl¹, lecz
w celu poznania prawdy”. Powtórzmy raz jeszcze, ¿e tej praw-
dy, która jest m¹droœci¹, szuka³ najpierw w s³owie Bo¿ym, w Ob-
jawieniu. Napisa³ komentarze do prawie wszystkich ksi¹g bi-
blijnych. Szuka³ tej m¹droœci u ojców Koœcio³a i u myœlicieli
staro¿ytnych. Szuka³ tej m¹droœci w kontemplacji œwiata.

b) Mi³oœæ prawdy, która jest pokor¹
Przejawem m¹droœci u œw. Tomasza by³a jego wielka po-

kora. Postawa pokory przebija z jego dzie³. Autor ma œwiado-
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moœæ, ¿e to, co napisa³ o Bogu, o cz³owieku, o œwiecie – wo-
bec tajemnicy Boga, cz³owieka i œwiata jest takie jeszcze ma³e.
Wielk¹ Sumê Teologiczn¹ nazwa³ s³om¹.

c) Mi³oœæ prawdy, która prowadzi do modlitwy i kontemplacji
Tomasz by³ cz³owiekiem wielkiej modlitwy. Nigdy nie roz-

poczyna³ studium ani pisania bez uprzedniej modlitwy. Upra-
wia³ teologiê modl¹c¹ siê, na klêczkach. Pozostawi³ wspania-
³e, pe³ne uduchowienia i m¹droœci modlitwy, których do dziœ
u¿ywamy w liturgii Koœcio³a. Tomasz by³ cz³owiekiem mil-
czenia i kontemplacji. Ju¿ w czasie studiów zwróci³ na siebie
uwagê swoim milczeniem. Jednak¿e to milczenie nie by³o pu-
ste. By³o wype³nione medytacja nad prawd¹.

3. Przes³anie œw. Tomasza dla ucz¹cej siê m³odzie¿y

Na kanwie tych przypomnieñ sformu³ujmy dla nas kilka
wniosków. Niech stan¹ siê prób¹ odpowiedzi, czego mo¿emy
siê uczyæ dziœ od œw. Tomasza:

a) Umi³owanie prawdy
Najwiêkszych spustoszeñ w kulturze duchowej cz³owieka,

spo³eczeñstw i narodów dokonuje fa³sz i k³amstwo. Fa³sz za-
wsze zniewala, a prawda wyzwala. Fa³sz prowadzi do zbrod-
ni, do kradzie¿y. Prawda jest najzdrowszym pokarmem dla
ludzkiego ducha. Tej prawdy Tomasz uczy nas szukaæ wszê-
dzie. Najpierw w Piœmie œw., ale tak¿e w ksiêgach ludzkich,
w ksiêgach teologicznych. Niektórym siê to nie podoba³o.
Nawet potêpiono Tomasza w trzy lata po œmierci, za to, i¿ od-
wa¿y³ siê powiedzieæ za Arystotelesem, ¿e dusza jest form¹
substancjaln¹ cia³a.

Szukajmy prawdy w ró¿nych naukach. Nadmieñmy tu, ¿e
mo¿na mówiæ o tzw. hierarchii prawd. S¹ prawdy, których nie
musimy znaæ do naszego szczêœcia, do naszego zbawienia. Jeœli
nie bêdê zna³ niektórych praw fizyki, tez matematyki, logiki
wielowartoœciowej, teorii mnogoœci, to nic mi siê nie stanie.
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Jeœli zapomnê wiele wa¿nych dat z historii, te¿ to nie jest jesz-
cze tragedia. Ale s¹ prawdy takie, które siêgaj¹ jakby w œro-
dek naszego ¿ycia, tzw. prawdy egzystencjalne, które kreuj¹
moj¹ postawê ¿yciow¹, moje postêpowanie, moje wybory mo-
ralne. Prawda tego typu, jak¹ Pismo Œwiête nazywa m¹dro-
œci¹, znajduje siê przede wszystkim w Biblii. Dlatego na po-
lach poszukiwañ prawdy nie mo¿e zabrakn¹æ pola objawione-
go, tego pola, którym zajmuje siê teologia. Szukajmy prawdy,
która jest m¹droœci¹.

b) Umi³owanie pokory
Niech naszym poszukiwaniom prawdy towarzyszy poko-

ra, w³aœnie pokora wobec prawdy, wobec tajemnicy. Nie uwa-
¿ajmy siê za wszystko lepiej wiedz¹cych. Mamy za sob¹ Ty-
dzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Z pew-
noœci¹ zastanawialiœmy siê nad Ÿród³em rozbicia chrzeœcijañ-
stwa. By³ nim m.in. brak pokory, chêæ znaczenia, chêæ w³a-
dzy. Jezus da³ nam przyk³ad pokory na krzy¿u, wzór uni¿enia.
Dlatego te¿ potem zosta³ wywy¿szony.

c) Umi³owanie modlitwy i kontemplacji
Uczmy siê od œw. Tomasza tak¿e kontemplacji i modlitwy.

Dobrej nauki nie mo¿na uprawiaæ bez kontemplacji. Prawda
godna tego miana prowadzi nas do modlitwy. Niech nam œw.
Tomasz bêdzie œwiat³em na drogach wiod¹cych nas do prawdy.

Koœció³ œw. Wojciecha we Wroc³awiu – 28 stycznia 1999 r.
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Wersja D

Œw. Tomasz z Akwinu wzorem pokornej
m¹droœci

1. Cz³owiek w poszukiwaniu wartoœci

Wœród licznych okreœleñ cz³owieka znajdujemy i nastêpu-
j¹ce: cz³owiek jest istot¹ ci¹gle poszukuj¹c¹ wartoœci. Jest to
prawda, któr¹ potwierdza historyczne i codzienne doœwiadcze-
nie. Ludzie kiedyœ poszukiwali skarbów. Udawali siê w dale-
kie kraje za drogimi kruszcami: z³otem, srebrem, diamentami,
per³ami, brylantami itd. Byli te¿ tacy, którzy zdobywali w wiel-
kim trudzie posiad³oœci ziemskie, dzie³a sztuki, konta banko-
we. W historii i dziœ spotykamy tak¿e takich, którzy ca³y wy-
si³ek swego ¿ycia wk³adaj¹ w poszukiwanie i zdobywanie
wartoœci wy¿szych takich, jak: prawda, dobro, piêkno, spra-
wiedliwoœæ. wœród takich wy¿szych wartoœci widziano tak¿e
m¹droœæ. Dziœ, we Wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, Ko-
œció³ nam przypomina, jak wa¿na jest w ¿yciu ludzkim w³a-
œnie prawdziwa m¹droœæ. Ona siê nigdy nie starzeje i jest god-
na ci¹g³ego zdobywania. Szczególnym wzorem takiej m¹dro-
œci jest patron dzisiejszego dnia – œw. Tomasz z Akwinu (1225-
-1274).

2. Œw. Tomasz wzorem m¹droœci

Liturgia dzisiejsza przynios³a nam przepiêkny tekst doty-
cz¹cy m¹droœci: Modli³em siê i dano mi zrozumienie, przyzy-
wa³em, i przyszed³ na mnie duch m¹droœci. Przenios³em j¹ nad
ber³a i trony i w porównaniu z ni¹ za nic mia³em bogactwa.
Nie porówna³em z ni¹ drogich kamieni, bo wszystko z³oto wo-
bec niej jest garœci¹ piasku, a srebro przy niej ma wartoœæ b³o-
ta. Umi³owa³em j¹ nad zdrowie i piêknoœæ i wola³em j¹ mieæ
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ani¿eli œwiat³o, bo nie zna snu blask od niej bij¹cy. I autor do-
daje: [Bóg] jest bowiem i przewodnikiem m¹droœci, i tym, któ-
ry mêdrcom nadaje kierunek (Mdr 7,7-10.15-16).

Powy¿sze piêkne s³owa odnosimy do œw. Tomasza. To on
otrzyma³ dar m¹droœci od Boga. Modli³em siê i dano mi zrozu-
mienie, przyzywa³em, i przyszed³ na mnie duch m¹droœci.
Z pewnoœci¹ Tomasz modli³ siê o ten wielki dar. W ¿yciory-
sach czytamy, ¿e nigdy nie zasiad³ do studium i do pisania,
nigdy te¿ nie poszed³ na wyk³ad, nie uklêkn¹wszy wczeœniej
do modlitwy.

Œw. Tomasz nie tylko modli³ siê o m¹droœæ, ale ca³e ¿ycie
jej poszukiwa³. Szuka³ jej najpierw w s³owie Bo¿ym, w Obja-
wieniu. Napisa³ komentarze do prawie wszystkich ksi¹g bi-
blijnych. Szuka³ tej m¹droœci u ojców Koœcio³a i u myœlicieli
staro¿ytnych. Szuka³ jej tak¿e  w kontemplacji œwiata. W œwie-
cie widzia³ œlady samego Boga. By³ wiêc cz³owiekiem wiel-
kiej kontemplacji, nie tylko nadprzyrodzone,j ale i przyrodzo-
nej. Lubi³ w ¿yciu milczeæ. Nazwano go „milcz¹cym wo³em”,
który jednak, wed³ug przepowiedni jego mistrza Alberta, tak
„zarycza³”, ¿e us³ysza³ go ca³y œwiat.

Prawdziwa m¹droœæ idzie w parze z pokor¹. Uwidoczni³o
siê to tak¿e w ¿yciu œw. Tomasza. Akwinata zna³ dobrze i wy-
pe³nia³ s³owa Chrystusa, zawarte w dzisiejszej ewangelii. Nie
uznawa³ siê za nauczyciela i mistrza. Wiedzia³, ¿e jedynym
Nauczycielem i jedynym Mistrzem jest Chrystus. Autor Sumy
teologicznej mia³ wielki respekt dla tajemnicy, dla prawdy. Pod
koniec ¿ycia potrafi³ wypowiedzieæ nad tomami napisanych
prez siebie dzie³ jedno s³owo: „s³oma”. Uwa¿a³, ¿e to, co napi-
sa³ o Bogu i o zbawieniu, jest bardzo ma³e wobec tego, kim
Bóg jest naprawdê, wobec tego, czym jest naprawdê zbawie-
nie. Tomasz umia³ wiêc po³¹czyæ w sobie m¹droœæ z pokor¹.

3. M¹droœæ w studiach teologicznych

Mówi¹c o m¹droœci, chcemy dziœ sobie uœwiadomiæ, ¿e jest
jej najwiêcej w dobrych studiach teologicznych. Dlaczego? –
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dlatego, ¿e teologia rozwa¿a prawdy objawione przez Boga,
a takie prawdy s¹ najwy¿sz¹ m¹droœci¹. Powinniœmy ceniæ
sobie studia teologiczne, nape³niaæ siê m¹droœci¹ p³yn¹c¹ z Ob-
jawienia. Cz³owiekowi wspó³czesnemu nie wystarczy do god-
nego ¿ycia prawda czerpana z nauk szczegó³owych: przyrod-
niczych czy humanistycznych. Œwiat potrzebuje takiej wiedzy,
która jest m¹droœci¹. Ceñmy sobie to wybranie, jakiego dost¹-
piliœmy, ¿e jest nam dane studiowaæ, zg³êbiaæ wiedzê, która
jest zarazem m¹droœci¹.

Proœmy na tej Eucharystii o ducha m¹droœci dla naszych
wyk³adowców i studentów. B³agajmy Chrystusa, byœmy w du-
chu œw. Tomasza nape³niali siê m¹droœci¹ i byœmy potrafili
dzieliæ siê ni¹ z innymi.

Kaplica Akademicka Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu
– 28 stycznia 2000 r.

Wersja E

Dlaczego wracamy do œw. Tomasza
z Akwinu?

1. Œw. Tomasz darem Boga dla Koœcio³a

W liturgii przedsoborowej, w aktach uwielbienia Chrystusa,
œpiewanych po b³ogos³awieñstwie eucharystycznym, znajdowa³o
siê – jako ostatnie – wezwanie: „niech bêdzie uwielbiony Bóg
w swoich anio³ach i w swoich œwiêtych”. Bóg mo¿e byæ wiel-
biony w swoich anio³ach i w swoich œwiêtych, którzy otaczaj¹
Jego majestat. Dziœ wielbimy Boga w œw. Tomaszu z Akwinu,
który jest patronem uczelni katolickich. Bóg wyrzeŸbi³ w nim
œwiêtoœæ d³utem swojej odwiecznej m¹droœci. Ta œwiêtoœæ nie
uleg³a dezaktualizacji. Zreszt¹ ¿adne osobowe wzory œwiêtych
nie starzej¹ siê, w ka¿dym czasie zachowuj¹ aktualnoœæ.



35

Œw. Tomasz, dzisiejszy patron, zdobywa³ œwiêtoœæ w wie-
ku trzynastym. Przypomnijmy, ¿e by³ to wiek szczególny
w dziejach chrzeœcijañstwa. Przez niektórych historyków jest
nazywany z³otym wiekiem œredniowiecza, bowiem wiek ten
wyda³ najwiêcej uczonych i œwiêtych tej epoki. W stuleciu tym
powsta³y pierwsze uniwersytety europejskie. W wieku tym ¿yli
œwiêci za³o¿yciele zakonów ¿ebraczych: œw. Franciszek z Asy-
¿u i œw. Dominik. Ich pierwsi uczniowie, duchowi synowie,
byli wybitnymi teologami i œwiêtymi: œw. Albert Wielki, œw.
Tomasz z Akwinu, œw. Bonawentura, b³. Jan Duns Szkot – by
wymieniæ tylko najwa¿niejszych. Wiek trzynasty to tak¿e wiek
œw. Jadwigi Œl¹skiej, œw. El¿biety Wêgierskiej, œw. Jacka Od-
row¹¿a, b³. Bronis³awy, œw. Kingi itd. Ci wymienieni œwiêci,
jak zreszt¹ wszyscy œwiêci, byli wielkim darem Boga dla Ko-
œcio³a. To w nich Bóg odnosi³ zwyciêstwo nad z³em, to w³a-
œnie oni przy Bo¿ej pomocy zwyciê¿ali z³o dobrem.

Dziœ w nasze patronalne œwiêto powinniœmy krótko przy-
pomnieæ sobie sylwetkê naszego niebieskiego patrona.

2. Szkic biograficzny œw. Tomasza

¯ycie œw. Tomasza z Akwinu zamknê³o siê w latach
1224(5)-1274. Gdy mia³ piêæ lat, rodzice oddali go do opac-
twa benedyktynów na Monte Cassino – w nadziei, ¿e zostanie
kiedyœ opatem. Stamt¹d zosta³ wys³any na uniwersytet do Ne-
apolu, gdzie spotka³ siê z filozofi¹ Arystotelesa, ale tak¿e z do-
minikanami. Spodoba³ siê m³odemu adeptowi nauki ten zakon
i wkrótce postanowi³ wst¹piæ do jego wspólnoty. Uda³ siê do
Pary¿a. Tam odby³ nowicjat i studia pod kierunkiem Alberta
Wielkiego. Przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i rozpocz¹³ wyk³ady
z teologii. Tam te¿ podj¹³ dzia³alnoœæ pisarsk¹. W miêdzycza-
sie uda³ siê do Neapolu, by potem znowu znaleŸæ siê w Pary-
¿u. Nastêpnie wezwano go do Neapolu i powierzono mu zor-
ganizowanie Studium generale dla ca³ego zakonu. Tomasz
podj¹³ siê tego dzie³a, nie zaprzestaj¹c swojej dzia³alnoœci
pisarskiej. Papie¿ Grzegorz X wezwa³ go na Sobór Lyoñski.
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W drodze nañ zmar³ 7 marca 1274 roku w opactwie Fossa-
nova.

Kanonizacja Tomasza nast¹pi³a 18 lipca 1323 roku w Awi-
nionie. Dokona³ jej papie¿ Jana XXII. W 46 lat póŸniej, 28
stycznia 1369 roku przeniesiono jego relikwie do Tuluzy. Przed
Soborem Watykañskim II jego liturgiczne wspomnienie by³o
obchodzone w rocznicê œmierci – 7 marca, zaœ po reformie
liturgicznej obchodzi siê je 28 stycznia, w rocznicê przenie-
sienia relikwii.

3. Aktualnoœæ dzie³a ¿ycia œw. Tomasza

a) Aktualnoœæ filozofii i teologii
Najwiêksz¹ zas³ug¹ œw. Tomasza w dziedzinie teologii  jest

to, ¿e dokona³ ogromnej syntezy teologii, wplataj¹c w ni¹ tak-
¿e w¹tki filozoficzne myœlicieli antycznych, zw³aszcza Ary-
stotelesa. Nikt ju¿ potem po nim nie zdo³a³ dokonaæ tak wiel-
kiej i owocnej syntezy. Tomasz potrafi³ wydobyæ ziarna praw-
dy od ró¿nych autorów, tak koœcielnych, jak i pogañskich. Od-
ró¿ni³ wyraŸnie poznanie filozoficzne od poznania teologicz-
nego. W zg³êbianiu prawd teologicznych korzysta³ z narzêdzi
wypracowanych przez filozofiê, zw³aszcza przez metafizykê
Arystotelesa. W dziedzinie filozofii Boga sformu³owa³ s³yn-
ne quinque viae na Jego istnienie. Ukaza³ Absolut jako czy-
ste Istnienie (Esse subsistens; Ens a se et per se) i jako Oso-
bê z najdoskonalszymi przymiotami (intelektualnymi i woli-
tywnymi).

W dziedzinie antropologii uwydatni³ rolê duszy ludzkiej,
która posiada swój akt istnienia, w którym partycypuje cia³o.
Odwa¿nie ukaza³ relacjê duszy do cia³a, uznaj¹c, ¿e dusza jest
jedyn¹ form¹ i aktem cia³a. Wyeksponowa³ w cz³owieku rolê
rozumu, Ÿród³a kultury (nauki, sztuki, moralnoœci i religii). Do
dziœ cytowane s¹ jego s³owa: Genus humanum arte et ratione
vivit („Rodzaj ludzki ¿yje sztuk¹ i rozumem”).

W dziedzinie kosmologii wskazywa³ na hilemorfizm, uka-
zuj¹c z³o¿onoœæ bytów skoñczonych z materii i formy, przez
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co zagwarantowa³ bytowy pluralizm. W dziedzinie teorii po-
znania dowartoœciowa³ obydwa Ÿród³a poznawcze: doœwiad-
czenie zmys³owe i potrójne operacje intelektualne (pojêciowa-
nie, s¹dzenie, rozumowanie). W dziedzinie etyki wskazywa³
na rolê cnót intelektualnych i moralnych.

Wszystkie te znamiona filozofii i teologii œw. Tomasza de-
cyduj¹ o tym, ¿e jego wizja Boga, cz³owieka i œwiata jest naj-
bardziej fundamentalna. Ma wyraŸnie charakter metafizycz-
ny. Cechuje j¹ realizm, obiektywizm i uniwersalizm. Dlatego
te¿ Jan Pawe³ II w encyklice Fides et ratio wypowiedzia³ pod
adresem œw. Tomasza i dzie³a jego ¿ycia tak wiele pochleb-
nych s³ów.

b) Aktualnoœæ œwiêtoœci
Œw. Tomasz pozostaje do dziœ aktualny nie tylko dziêki swo-

jej doktrynie, ale tak¿e w dziedzinie osobistej œwiêtoœci. By³a
to œwiêtoœæ, w której szczególn¹ rolê odgrywa³y prawda, do-
bro i piêkno. Wszystkie te wartoœci sk³ada³y siê na postawê,
która przybiera nazwê m¹droœci. Nieprzypadkowo s³yszeliœmy
dziœ w liturgii s³owa Ksiêgi M¹droœci, wychwalaj¹ce w³aœnie
m¹droœæ: Modli³em siê i dano mi zrozumienie, przyzywa³em,
i przyszed³ na mnie duch m¹droœci. Przenios³em j¹ nad ber³a
i trony i w porównaniu z ni¹ za nic mia³em bogactwa. Nie po-
równa³em z ni¹ drogich kamieni, bo wszystko z³oto wobec niej
jest garœci¹ piasku, a srebro przy niej ma wartoœæ b³ota. Umi-
³owa³em j¹ nad zdrowie i piêknoœæ i wola³em mieæ j¹ ani¿eli
œwiat³o, bo nie zna snu blask od niej bij¹cy (Mdr 7,7-10). Nikt
chyba ze œwiêtych nie szuka³ m¹droœci tak jak w³aœnie œw. To-
masz. W komentarzu do Arystotelesa pisa³: „Filozofii uczymy
siê nie po to, by siê dowiedzieæ, co ludzie myœl¹, lecz w celu
poznania prawdy”.

Drug¹ szczególn¹ cnot¹, ujawniaj¹c¹ siê w ¿yciu œw. To-
masza by³a pokora. By³a to pokora wobec Boga, wobec tajem-
nicy, wobec prawdy, tak¿e wobec drugiego cz³owieka. Wielk¹
Sumê teologiczn¹ nazwa³ s³om¹.
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Inna cnot¹ wyró¿niaj¹c¹ œw. Tomasza by³o pos³uszeñstwo
Koœcio³owi i zakonowi. Bardzo aktualn¹ i wa¿n¹ cnot¹ by³a
kontemplacja modlitewna. Œwiêty nigdy nie rozpoczyna³ stu-
dium pisania ani bez uprzedniej modlitwy. Uprawia³ teologiê
modl¹c¹ siê, na klêczkach. Pozostawi³ wspania³e, pe³ne udu-
chowienia i m¹droœci modlitwy, których do dziœ u¿ywamy w li-
turgii Koœcio³a.

W dniu jego œwiêta modlimy siê o cnoty, które go zdobi³y.
Modlimy siê przede wszystkim o ewangeliczn¹ m¹droœæ. Niech
ta cnota zdobi dziœ nas, wyk³adowców i studentów. Niech zdobi
tych, którzy dziœ otrzymuj¹ dyplomy.

Kaplica Akademicka Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu
– 28 stycznia 2002 r.

31 STYCZNIA – ŒW. JANA BOSKO, KAP£ANA
Ez 34,11-2.15-16.23-24.30-31; Flp 4,4-9; Mt 18,1-6.10

Wychowawcy m³odego pokolenia

1. Sylwetka œw. Jana Bosko

Jan Bosko urodzi³ siê w roku 1815 w pobli¿u Castelnuovo
w diecezji turyñskiej. Najm³odsze lata spêdzi³ w wielkim ubó-
stwie, gdy¿ jego rodzice byli bardzo biedni. W swojej m³odo-
œci odkry³ powo³anie kap³añskie. Po studiach teologicznych
zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. Jako kap³an odda³ siê ca³kowi-
cie pracy wychowawczej wœród ch³opców. Za³o¿y³ zgroma-
dzenia poœwiêcaj¹ce siê wychowaniu m³odzie¿y, które zosta³y
nazwane potem salezjanami i salezjankami.

Z jego listów dowiadujemy siê, z jak wielk¹ mi³oœci¹ od-
nosi³ siê do swoich wychowanków. Mia³ œwiadomoœæ, ¿e za-
stêpuje im rodziców. Wiedzia³, ¿e ³atwiej jest gniewaæ siê ni¿
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cierpliwie znosiæ, groziæ ni¿ przekonywaæ. Wobec wychowan-
ków by³ zawsze cierpliwy. Nigdy nie okazywa³ wobec nich
w³adzy ani chêci panowania. Jako wychowawca przyjmowa³
zawsze postawê s³ugi, na wzór Chrystusa. Znosi³ cierpliwie
wszelkie mankamenty wychowanków. Nigdy nie okazywa³ im
pogardy. Odnosi³ siê do nich z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ i serdeczn¹,
ojcowsk¹ dobroci¹.

Swoje zasady wychowawcze przekaza³ za³o¿onemu przez
siebie zgromadzeniu. Œw. Jan Bosko zmar³ w Turynie w 1888
roku. Salezjanie i salezjanki przejêli od niego charyzmat wy-
chowawczy. Do dziœ prowadz¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹
wœród m³odego pokolenia ch³opców i dziewcz¹t. Posiadaj¹ na
tym polu ogromne zas³ugi.

Gdy dziœ wspominamy w liturgii tego œwiêtego wychowaw-
cê, spróbujmy przypomnieæ sobie pewne prawdy dotycz¹ce
wychowania cz³owieka, w szczególny zaœ sposób nakreœlmy
wzór dobrego wychowawcy.

2. Cz³owiek istot¹ wezwan¹ do rozwoju

Najpierw zauwa¿my, ¿e cz³owiek jest istot¹ jakby „niego-
tow¹”, i to zarówno w sferze organizmu biologicznego, jak i
w wymiarze psychiczno-duchowym. Od pocz¹tku jest istot¹
nastawion¹ na rozwój cielesny i duchowy. W sferze cielesnej
rozwija siê przez od¿ywianie. Rozwój biologiczny ma jednak
wyraŸne granice. Cz³owiek do pewnego czasu roœnie w górê,
przybiera na wadze. S¹ tu wyraŸne granice owego rozwoju.
Cz³owiek rozwija siê tak¿e w wymiarze swojego ducha: inte-
lektu i woli. Rozwój ten dokonuje siê przez poznawanie rze-
czywistoœci, czyli przez kszta³cenie i przez wychowanie. Pro-
ces wychowania zmierza do osi¹gniêcia ¿yciowej m¹droœci,
przejawiaj¹cej siê w prawym postêpowaniu. Inaczej mo¿na to
nazwaæ odkrywaniem prawdy i czynieniem dobra, albo jesz-
cze inaczej: czynieniem prawdy w mi³oœci. Owo duchowe
wzrastanie nie ma granic. Znaczy to, i¿ ¿aden cz³owiek nie
mo¿e powiedzieæ, ¿e ju¿ wszystko wie, ¿e ju¿ posiad³ ca³¹ praw-



40

dê, ¿e jest ju¿ doskona³y i œwiêty. Cz³owiek jest zawsze w dro-
dze do osi¹gniêcia tych wartoœci, w drodze do osobowoœcio-
wej doskona³oœci. Zdobywa j¹ – raz jeszcze powtórzmy – przez
wychowanie i samowychowanie.

W wychowaniu zawsze wa¿n¹ rolê odgrywa wychowaw-
ca, mistrz. Najpierw rolê tê pe³ni¹ nasi rodzice. To oni s¹ na-
szymi pierwszymi wychowawcami i to oni jako pierwsi kszta³-
tuj¹ nasz¹ osobowoœæ, nasz krêgos³up moralny. Z gniazda do-
mowego dziecko udaje siê do szko³y. Stanowi ona jakby przed-
³u¿enie domu rodzinnego. Tutaj dziecko spotyka nauczycieli
i wychowawców. Oni podejmuj¹ trud formacyjny m³odego
cz³owieka. Prace tê powinni prowadziæ we wspó³pracy z ro-
dzicami swoich uczniów i wychowanków.

W³aœnie jednym z takich szczególnych nauczycieli i wy-
chowawców dzieci i m³odzie¿y by³ œw. Jan Bosko, którego
dzisiaj wspominamy w liturgii Koœcio³a. Na podstawie jego
pism pedagogicznych, a tak¿e na podstawie jego praktyki wy-
chowawczej nakreœlmy wzór dobrego wychowawcy.

3. Przymioty dobrego wychowawcy

Ju¿ w pierwszej czêœci naszej refleksji wskazaliœmy na nie-
które rysy charakteryzuj¹ce dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ œw. Jana
Bosko. Powróæmy do nich i rozwiñmy je w kilku punktach:

a) Mi³oœæ zamiast obojêtnoœci
Ka¿dy wychowawca winien kochaæ swoich wychowanków.

Jest to podstawowy warunek skutecznego oddzia³ywania wy-
chowawczego. Œw. Jan Bosko pisze w liœcie dziœ czytanym
w Liturgii godzin: „Dla nich pracowa³em zawsze z mi³oœci¹,
dla nich uczy³em siê, sprawowa³em pos³ugê kap³añsk¹, zreszt¹
nie tylko ja, ale i ca³e zgromadzenie salezjañskie”. Dzieci i m³o-
dzie¿ potrafi¹ wyczuæ, czy s¹ mi³owani przez swoich formato-
rów. Jeœli tak, to poddaj¹ siê ich wp³ywowi wychowawczemu.
Zachowuj¹ ich potem d³ugo w swojej pamiêci.
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b) Cierpliwoœæ zamiast z³oœci i gniewu
Wiemy z doœwiadczenia, ¿e gniewanie siê, gro¿enie jest

o wiele ³atwiejsze od cierpliwej perswazji. Dobry wychowaw-
ca winien siê odznaczaæ wielk¹ cierpliwoœci¹ i wytrwa³oœci¹.
Nie wszystkie wychowawcze zachêty i wskazania natychmiast
skutkuj¹. Trzeba nieraz d³ugo i cierpliwie czekaæ na efekty tru-
du wychowawczego. Warto popatrzeæ na przyrodê. Ile¿ potrze-
ba czasu, ciep³a, wilgoci, a¿eby z wrzuconego w ziemiê ziaren-
ka doczekaæ siê dorodnego k³osu zbo¿a. Równie¿ w wychowa-
niu musimy  d³ugo i cierpliwie czekaæ na po¿¹dane owoce.

c) Pokora zamiast pychy
W procesie wychowania nie wolno podkreœlaæ swojej w³a-

dzy, zw³aszcza w karaniu. Wychowawca winien byæ cichy i po-
kornego serca. S¹ ludzie, którym siê wydaje, ¿e wszystko naj-
lepiej wiedz¹, lepiej potrafi¹. Wychowawca winien te¿ uczyæ
siê od wychowanków. Bardzo razi u wychowawcy postawa
zarozumia³oœci, mêdrkowania, wyra¿aj¹ca siê np. w powiedze-
niu: „Pan Jezus powiedzia³, a ja bym doda³”…

d) Postawa s³u¿by zamiast postawy panowania
Ka¿dy wychowawca winien zdawaæ sobie sprawê z wpisa-

nej w nasz¹ naturê tendencji do rz¹dzenia i dominowania nad
drugimi. Jest w nas pokusa, by drugimi rz¹dziæ, by wydawaæ
rozkazy, polecenia. Tak czasem bywa np. w ma³¿eñstwie, tak
bywa w ró¿nych spo³ecznoœciach ludzkich. Kto rozkazuje,
mo¿e byæ ma³y. Kto s³u¿y, zawsze jest wielki. Dobry wycho-
wawca czuje siê zawsze s³ug¹ swoich wychowanków.

e) Postawa radoœci
Klimat radoœci bardzo sprzyja pozytywnemu oddzia³ywa-

niu wychowawczemu. Unikanie malkontenctwa, postawy ne-
gacji, przesadnego krytycyzmu – to bardzo wa¿ny rys dobre-
go wychowawcy. Do prawdziwej Bo¿ej radoœci znajdujemy
tak wiele wezwañ w Piœmie Œwiêtym: S³u¿cie Panu z wese-
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lem! Wœród okrzyków radoœci stawajcie przed Nim! (Ps 100,2);
Radujcie siê zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie
siê! (Flp 4,4).

f) Postawa pokoju, ³agodnoœci, stanowczoœci
Dobry wychowawca jest cz³owiekiem wprowadzaj¹cym

pokój. Nie jest intrygantem ani tym, kto dzieli, ale tym, kto
jednoczy wokó³ wartoœci. Jest ³agodny, ale zarazem stanow-
czy w swoich decyzjach. Unika zmiennych nastrojów i jest za-
wsze œwiadomy celów, do których d¹¿y.

4. Samowychowanie warunkiem wychowania

Wymienione wy¿ej przymioty dobrego wychowawcy nie
s¹ rysami gotowymi. Winny one byæ rzeŸbione w ramach pra-
cy nad sob¹, w ramach samowychowania. Wychowawca wi-
nien najpierw kszta³towaæ siebie, wychowywaæ siebie, ¿eby
potem oddzia³ywaæ na swoich wychowanków. Wynika z tego,
¿e samowychowanie jest warunkiem wychowania. To w³aœnie
mia³ z pewnoœci¹ na myœli Jan Pawe³ II, gdy w £odzi w 1987
roku, w czasie III pielgrzymki do Ojczyzny, mówi³, ¿e Ko-
œció³ katechizuj¹cy musi byæ tak¿e Koœcio³em katechizowa-
nym.

Módlmy siê dzisiaj za wszystkich nauczycieli i wychowaw-
ców, by traktowali swoj¹ pracê i swoje zadania jako powo³a-
nie, by kszta³towali najpierw samych siebie, rzeŸbili w sobie
przymioty potrzebne dobremu wychowawcy i by w duchu za-
sad œw. Jana Bosko mogli potem kszta³towaæ owocnie nasz¹
dziatwê i m³odzie¿.

Kaplica Sióstr Salezjanek we Wroc³awiu, przy ul. Sienkiewicza
– 31 stycznia 2001 r. oraz kaplica Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie – 31
stycznia 2005 r.
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14 LUTEGO – ŒWIÊTYCH CYRYLA, MNICHA,
I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY
Dz 13,46-49; £k 10,1-9

Wybrani i pos³ani

1. Prezentacja sylwetek œwiêtych

Cyryl i Metody byli braæmi. Pochodzili z greckiej Tesalo-
niki, z miasta, w którym ¿y³ i dzia³a³ œw. Pawe³ Aposto³. Kszta³-
cili siê w Konstantynopolu, w mieœcie, które w tym czasie s³y-
nê³o z rozwoju nauki i aktywnoœci misyjnej. Obaj bracia obra-
li zakonny stan ¿ycia, ³¹cz¹c obowi¹zki powo³ania zakonnego
z pos³ug¹ misyjn¹. G³ównym terenem ich ewangelizacji by³y
jednak Wielkie Morawy, pó³wysep Ba³kañski i ziemie nad
Dunajem. O tak¹ misjê prosi³ cesarza i Koœció³ konstantyno-
politañski i ksi¹¿ê morawski Roœcis³aw. Aby sprostaæ wyma-
ganiom swej misji apostolskiej poœród tych ludów, dokonali
przek³adu Ksi¹g œwiêtych na ich jêzyk dla celów liturgicznych
i katechetycznych, k³ad¹c tym samym podwaliny pod ca³e ich
piœmiennictwo. To zadecydowa³o, ¿e ci bracia uznawani s¹ nie
tylko za Aposto³ów S³owian, ale tak¿e za ojców kultury wœród
narodów s³owiañskich.

Cyryl i Metody spe³niali pos³ugê misyjn¹ w jednoœci za-
równo z Koœcio³em konstantynopolitañskim, przez który zo-
stali pos³ani, jak i z rzymsk¹ Stolic¹ œw. Piotra, przez któr¹
byli potwierdzeni. W Rzymie Cyryl i Metody zostali przyjêci
przez papie¿a i Koœció³ rzymski, znaleŸli aprobatê i poparcie
dla ca³ej swej dzia³alnoœci misyjnej. Cyryl zmar³ 14 lutego 869
roku i zosta³ pogrzebany w koœciele œw. Klemensa w Rzymie.
Metody otrzyma³ z r¹k papie¿a sakrê biskupi¹ i obj¹³ stolicê
arcybiskupi¹ w staro¿ytnym Sirmium. Nastêpnie uda³ siê na
Morawy, by nada³ prowadziæ dzia³alnoœæ apostolsk¹. Zmar³ 6
kwietnia 885 roku.
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2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W dzisiejsze œwiêto patronów Europy, naszego Starego
Kontynentu, wys³uchaliœmy ewangelii mówi¹cej nam o wy-
sy³aniu przez Jezusa uczniów z misj¹ ewangelizacyjn¹: Jezus
wyznaczy³ jeszcze innych, siedemdziesiêciu dwóch uczniów
i wys³a³ ich po dwóch przed sob¹ do ka¿dego miasta i miej-
scowoœci, dok¹d sam przyjœæ zamierza³. Powiedzia³ te¿ do nich:
„¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o; proœcie wiêc
Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo. IdŸ-
cie, oto was posy³am jak owce miêdzy wilki” (£k 10,1- 3).

S³owa te odnosz¹ siê nie tylko do pierwszej grupy uczniów
Chrystusa, tych znanych nam z kart Ewangelii, ale tak¿e do
wszystkich innych, których Chrystus w dziejach Koœcio³a po-
wo³ywa³ i posy³a³ na swoje ¿niwo. Œwiadomoœæ tych s³ów
posiadali w IX wieku dzisiejsi patronowie Europy: œw. Cyryl,
mnich, i œw. Metody, biskup. To oni zostali wybrani i pos³ani
przez Chrystusa do ludów pogañskich ówczesnej Europy, by
obdarzyæ je œwiat³em Ewangelii. Swoje zadanie wykonali zna-
komicie. Dziêki ich pos³udze nauka Chrystusa znacznie roz-
szerzy³a siê na naszym kontynencie.

Dzisiaj Chrystus wybiera i posy³a nastêpnych uczniów.
Wœród nich jesteœmy i my, tu zgromadzeni. St¹d te¿ s³owa dzi-
siejszej ewangelii odnosz¹ siê tak¿e do nas, odnosz¹ siê do
wszystkich wyznawców Chrystusa: i do osób duchownych, i do
osób œwieckich.

To my dzisiaj jesteœmy na Pañskim ¿niwie. Ca³e nasze ¿ycie
jest wielkim ¿niwem. To ¿niwo jest trudne. Ci pierwsi wys³an-
nicy, Aposto³owie, spisali siê na ¿niwie dobrze. G³osili Ewan-
geliê i œwiadczyli o niej swoim ¿yciem z wielk¹ gorliwoœci¹.
W koñcu oddali za Chrystusa swoje ¿ycie.

Historia uczy, ¿e w ka¿dym pokoleniu ¿niwo Pañskie by³o
trudne. Ewangelia by³a przepowiadana wœród wielu przeciw-
noœci. Dzisiaj jest podobnie: IdŸcie, oto was posy³am jak owce
miêdzy wilki. Dziœ wilków te¿ nie brakuje. Przychodz¹ do
nas czêsto w owczej skórze, by nas uwieœæ. Stwarzaj¹ nam
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trudnoœci, hamuj¹ nas zapa³ ewangelizacyjny. Dla prawdzi-
wych ¿niwiarzy Chrystusa trudnoœci i krzy¿e staj¹ siê praw-
dziw¹ chlub¹. Nasza misja ewangelizacyjna nie mo¿e obyæ siê
bez trudnoœci.

3. Styl i treœæ naszego apostolatu

Chrystus, wysy³aj¹c siedemdziesiêciu dwóch na misjê, da³
im swoje wskazania. Najwa¿niejsze z nich to g³oszenie poko-
ju: Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Po-
kój temu domowi” (£k 10,5). W naszym pos³aniu apostolskim
winniœmy byæ zwiastunami pokoju. Winniœmy ³agodziæ, uspo-
kajaæ, jednoczyæ, a nie j¹trzyæ, siaæ intrygi.

Pamiêtamy, jak Ojciec Œwiêty obdarza³ nas pokojem, gdy
przyby³ do Polski w czasie trwania stanu wojennego w roku
1983. Mówi³ wówczas na lotnisku w Warszawie w chwili po-
witania: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja! Pokój Tobie!”.

O potrzebie obdarzania ludzi pokojem przypominamy so-
bie na ka¿dej Mszy œw., gdy kap³an mówi do nas: „Pokój Pañ-
ski niech zawsze bêdzie z wami. Przeka¿cie sobie znak poko-
ju”; oraz – na koñcu: „IdŸcie w pokoju Chrystusa”. A wiêc
naszym szczególnym zadaniem apostolskim jest g³oszenie po-
koju we wszystkich œrodowiskach naszego ¿ycia, a wiêc w ro-
dzinie: wobec ¿ony, dziecka, teœciowej, matki, ojca; wœród lu-
dzi, których spotykamy. Wszêdzie winniœmy wprowadzaæ du-
cha spokoju, ³adu, ³agodziæ napiêcia, usuwaæ intrygi, budziæ
nadziejê, wiarê.

Jeœli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm¹ was, jedzcie,
co wam podadz¹; uzdrawiajcie chorych, którzy tam s¹, i mów-
cie im: „Przybli¿y³o siê do was królestwo Bo¿e” (£k 10,8-9).
W naszym pos³annictwie apostolskim winna towarzyszyæ nam
œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy dziœ w królestwie Chrystusa. Ten fakt
winien nas cieszyæ i napawaæ dum¹.

Na koñcu tej Mszy œw. us³yszymy s³owa: „IdŸcie w pokoju
Chrystusa”. Mo¿na je tak¿e rozumieæ jako: „IdŸcie, jesteœcie
pos³ani”. „IdŸcie, oto was posy³am jak owce miêdzy wilki.
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Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój
temu domowi”.

Abyœmy mogli to wa¿ne zadanie dobrze wype³niaæ, winni-
œmy sami zaprowadzaæ pokój w naszych sercach. Je¿eli ³amiesz
Bo¿e prawo, je¿eli na co dzieñ zapominasz o Bogu, to nie sta-
rasz siê o wzrost Bo¿ego królestwa w tobie, nie starasz siê o ¿y-
cie w przyjaŸni z Bogiem. Je¿eli pragnienia przyziemne wezm¹
górê nad sprawami twego ducha, to nie ³udŸ siê – nie bêdziesz
mia³ nigdy pokoju w sercu, nie zaznasz pokoju w swoim ¿yciu.
Bêdziesz ci¹gle niespokojny, rozbity. W twoim sercu bêdzie
ci¹g³a wojna. Nie bêdzie ciê cieszy³ dom, mieszkanie, które
mo¿e z trudem zdoby³eœ. Nie bêdzie ciê cieszy³ samochód,
oszczêdnoœci, które zgromadzi³eœ. Nie bêd¹ za wiele znaczyæ
twoje sukcesy, osi¹gniêcia zawodowe. Bêdziesz ci¹gle niespo-
kojny, wewnêtrznie rozbity, je¿eli przyziemne pragnienia
wezm¹ górê nad sprawami ducha.

Prawdziwy pokój w sercu cz³owieka jest wynikiem ¿ycia
opartego na Bo¿ym prawie i na swoim dobrym, niezafa³szo-
wanym sumieniu. Tak¿e pokój w narodzie i miêdzy narodami
opiera siê na tych samych prawid³ach.

S³owa walki o pokój, które dziœ tak czêsto padaj¹ w ¿yciu
publicznym, s¹ s³owami pustymi, jeœli za nimi nie idzie czy-
nienie, zaprowadzenie pokoju, opartego na prawdzie i mi³o-
œci. Pokój prawdziwie ludzki to nie tylko brak wojny. S¹ naro-
dy, które wprawdzie nie prowadz¹ wojny zbrojnej, ale trudno
powiedzieæ, by panowa³ w nich pokój.

IdŸcie, oto was posy³am. Gdy do jakiego domu wejdzie-
cie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”. Tak poleca³
kiedyœ Chrystus swoim uczniom. Dziœ to samo poleca nie
tylko tym szczególnie wybranym, a wiêc kap³anom, bisku-
pom, ale wszystkim swoim uczniom, a wiêc wszystkim chrze-
œcijanom.

Pozwól, ¿e ciê dziœ zapytam, tu w obecnoœci Chrystusa: czy
wiesz o tym, ¿e jesteœ te¿ pos³any, by byæ aposto³em pokoju
Chrystusowego? Czy masz œwiadomoœæ swego wybrania i po-
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s³ania przez Chrystusa? Pomyœl, co robisz, aby najpierw w two-
im sercu zapanowa³ pokój, czyli wewnêtrzny ³ad. Czy potra-
fisz, czy starasz siê zaprowadzaæ pokój w twojej rodzinie,
w twoim zak³adzie pracy? Czy swoj¹ osob¹ przyczyniasz siê
do pokoju w twoim otoczeniu? Bo pokój w œwiecie i w twoim
otoczeniu zaczyna siê od pokoju w twoim sercu.

Za kilkadziesi¹t minut rozejdziemy siê z tego modlitewne-
go spotkania. Pójdziemy w dalsze ¿ycie, w wir kolejnych za-
dañ, obowi¹zków, pora¿ek i zwyciêstw. Jedno jest wa¿ne: dla
wszystkich nas trwaj¹ ¿niwa, Bo¿e ¿niwa – praca nad budo-
waniem królestwa Bo¿ego na ziemi, królestwa prawdy, poko-
ju, sprawiedliwoœci i mi³oœci. Oka¿my siê dobrymi ¿niwiarza-
mi – w stylu dzisiejszych patronów.

Kaplica Sióstr Jadwi¿anek w Metropolitalnym Wy¿szym Seminarium
Duchownym we Wroc³awiu – 14 lutego 1994 r.

22 LUTEGO – KATEDRY ŒW. PIOTRA APOSTO£A
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

Od œw. Piotra do Piotra naszych czasów

1. Przypomnienie sylwetki Ksiêcia Aposto³ów

Œw. Piotr Aposto³ pochodzi³ z Betsaidy. By³ synem Jony
i bratem Andrzeja, tak¿e powo³anego przez Chrystusa do gro-
na Aposto³ów. Pierwotnie mia³ na imiê Szymon. Wraz z oj-
cem i bratem trudnili siê rybo³ówstwem. Mieszkali w Kafar-
naum (Mk 1,21.29). W czasie powo³ania do grona najbli¿szych
uczniów Chrystus zmieni³ mu imiê na Piotr, czyli Opoka (Mk
3,16). Dziêki swej rzutkoœci, impulsywnoœci i us³u¿noœci ry-
ch³o zacz¹³ przewodziæ grupie uczniów i sta³ siê ich rzeczni-
kiem. Jezus zaakceptowa³ to pierwszeñstwo, a nawet je umoc-
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ni³. Przy ka¿dej okazji wyró¿nia³ Piotra. Sta³ siê on œwiadkiem
cudów o szczególnym znaczeniu. By³ obecny w czasie Prze-
mienienia na górze Tabor. Widzia³ Jezusa przemienionego.
S³ysza³ zapowiedŸ mêki. Zosta³ potem dopuszczony do towa-
rzyszenia cierpieniom Jezusa w Ogrójcu. W czasie pojmania,
w obronie Jezusa, odci¹³ Malchusowi ucho. Potem w czasie
procesu zapar³ siê Jezusa przed odŸwiern¹, która go rozpozna-
³a jako ucznia Chrystusa. Stanowczo siê wypar³ swego Mi-
strza, mówi¹c, ¿e nie nale¿y do grona Jego uczniów. Potem
¿a³owa³. Gorzko p³aka³. Chrystus mu wszystko przebaczy³
i znowu go wyró¿ni³ po zmartwychwstaniu. Wyró¿ni³ go spe-
cjaln¹ osobist¹ chrystofani¹. W czasie zjawienia siê nad Je-
ziorem Tyberiackim Zmartwychwsta³y Pan nada³ mu prymat.
Kaza³ mu paœæ owce i baranki, co oznacza³o otrzymanie w³a-
dzy w Koœciele. W ten sposób zosta³o anulowane jego tchórz-
liwe zaparcie siê u bramy Ogrójca oraz na podwórzu arcyka-
p³ana. Po wniebowst¹pieniu Chrystusa Piotr mia³ œwiadomoœæ
swego pierwszeñstwa we wspólnocie Aposto³ów. W dzieñ Piêæ-
dziesi¹tnicy wyg³osi³ w Jerozolimie p³omienne kazanie, po któ-
rym przy³¹czy³o siê do chrzeœcijan oko³o trzech tysiêcy dusz
(por. Dz 2,14-41). Jako g³owa maleñkiej spo³ecznoœci Piotr
przewodniczy³ w podejmowaniu decyzji i kierowaniu jej lo-
sami. Ostrze przeœladowañ by³o skierowane na Piotra. To Piotr
i Jan jako pierwsi stanêli przed Sanhedrynem (por. Dz 4,1-22).
Piotr by³ wtr¹cony do wiêzienia. W czasie przes³uchania Apo-
sto³ów, na pytanie Sanhedrynu, dlaczego mimo zakazu nauczali
o Chrystusie, Piotr odpowiedzia³: Trzeba bardziej s³uchaæ Boga
ni¿ ludzi (Dz 5,29). Cudownie uwolniony z wiêzienia, Piotr
zmuszony by³ uchodziæ z Jerozolimy. Wraz z Janem uda³ siê
do Samarii, aby tamtejszym ochrzczonym udzieliæ darów Du-
cha Œwiêtego (por Dz 8,14-24). Nastêpnie Piotr przebywa³
w Antiochii. Odwiedza³ gminy chrzeœcijañskie w Azji Mniej-
szej. Ostatni etap swego ¿ycia spêdzi³ w Rzymie, gdzie w 67
roku po œmierci Chrystusa sam poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ na
krzy¿u. Nad jego grobem zbudowano na pocz¹tku IV wieku
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koœció³. W XVI wieku stanê³a na tym miejscu ogromna bazy-
lika, która do dzisiaj przyci¹ga pielgrzymów z ca³ego œwiata.

2. Wymowa œwiêta Katedry œw. Piotra

 Pami¹tkê objêcia przez œw. Piotra w³adzy biskupiej w Rzy-
mie obchodzimy 22 lutego. Pami¹tkê tê poœwiadczaj¹ ju¿ po-
mniki z po³owy IV stulecia. W bazylice watykañskiej jest
umieszczona katedra œw. Piotra, czyli symboliczne miejsce, krze-
s³o, z którego naucza³ œw. Piotr jako zwierzchnik Aposto³ów.
Œwiêto Katedry œw. Piotra jest œwiêtem Rzymu jako centrum
chrzeœcijañstwa. Jest tak¿e œwiêtem papiestwa. Jest równie¿
œwiêtem jednoœci, której zwornikiem jest œw. Piotr – Opoka.

Œwiêto to przypomina nam tak¿e o szczególnej mi³oœci, jak¹
pa³a³ œw. Piotr do wspólnoty uczniów Chrystusa, której prze-
wodzi³.

3. Pod lask¹ pastersk¹ Piotra naszych czasów

W czasie zapowiedzi prymatu Chrystus, powierzaj¹c klu-
cze œw. Piotrowi, zapowiedzia³, ¿e Koœció³ przetrwa wszyst-
kie dziejowe burze, ¿e bramy piekielne go nie przemog¹. Ta
zapowiedŸ Chrystusa spe³nia siê w historii. Tyle przeró¿nych
monarchii przeminê³o. Powywraca³y siê ró¿ne trony królewskie,
cesarskie, przewracaj¹ siê fotele prezydenckie; przemijaj¹ mo-
carstwa, nawet kultury i cywilizacje, a tron Piotrowy trwa nie-
naruszony. Katedra œw. Piotra, z której naucza Biskup Rzymu,
jest ci¹gle m³oda. Wielu nastêpców œw. Piotra j¹ piastowa³o.

W dzisiejsze œwiêto Katedry œw. Piotra chcemy szczegól-
nie pamiêtaæ o Potrze naszych czasów, Janie Pawle II. On jest
dzisiaj zwornikiem Koœcio³a. We wszelkich jego dzia³aniach
kryje siê wielka mi³oœæ do Chrystusa i do Koœcio³a. Papie¿
chcia³by ten Koœció³, od wieków chory na wewnêtrzne rozbi-
cie, zjednoczyæ. Wiemy, jak bardzo mu le¿y na sercu ta sprawa,
sprawa ekumenizmu. Chcemy go wspieraæ w tych dzia³aniach.

Jako czciciele mi³osierdzia Bo¿ego jesteœmy tak¿e wdziêcz-
ni Ojcu œw. za zielone œwiat³o wobec nabo¿eñstwa i kultu ob-
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razu Jezusa Mi³osiernego. Jesteœmy wdziêczni za dokonanie
przez niego w ubieg³ym roku aktu beatyfikacji siostry Fausty-
ny. Spodziewamy siê, ¿e doczekamy siê tak¿e jej rych³ej i ka-
nonizacji.

Mi³osierdzie Bo¿e ujawni³o siê w ¿yciu œw. Piotra Aposto-
³a. Ujawnia³o siê w ¿yciu b³. siostry Faustyny i w postawie
innych œwiêtych. Proœmy dzisiaj mi³osiernego Boga, abyœmy
i my dostêpowali w jak najwiêkszym rozmiarze mi³osierdzia
Bo¿ego i mogli byæ jego g³osicielami w dzisiejszym œwiecie
pod lask¹ pastersk¹ Piotra naszych czasów.

Koœció³ NSPJ we Wroc³awiu – 22 lutego 1995 r.
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4 MARCA – ŒW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
Syr 51,13-20; Flp 3,8-14; £k 12,35-40

Œw. Kazimierz wzorem m¹droœci

1. Znaczenie niebieskich patronów i nasz zwi¹zek z nimi

Ka¿dy cz³owiek przychodz¹cy na œwiat otrzymuje imiê.
Zapisujemy je w Urzêdzie Stanu Cywilnego. Uroczyœcie na-
dajemy je na chrzcie œw. Od pocz¹tku ¿ycia imiê jakoœ przyle-
ga do cz³owieka. Przez imiê cz³owiek jest przywo³ywany.
Œwiêtujemy nasz dzieñ imienin, kiedy wspominamy niebieskie-
go patrona. Przyjmujemy wtedy ¿yczenia. Otrzymujemy pre-
zenty. Wydajemy wystawne czy skromne przyjêcia.

Nie tylko osoby indywidualne, ale tak¿e spo³ecznoœci ludz-
kie, zw³aszcza koœcielne i narodowe, maj¹ w niebie swoich
patronów. Ka¿dy naród ma swojego patrona. Patronem nasze-
go narodu jest Matka Bo¿a, Królowa Polski. Patronami nasze-
go narodu s¹ tak¿e œwiêci Wojciech i Stanis³aw. Poszczególne
diecezje i parafie maj¹ swoich patronów. Waszym niebieskim
patronem jest œw. Kazimierz Królewicz. Jest on waszym nie-
bieskim opiekunem, protektorem. Macie szczególne prawo pro-
szenia go o pomoc i wstawiennictwo w ró¿nych sprawach
waszego ¿ycia.

Wobec œwiêtego patrona mamy specjalne zobowi¹zanie.
Winniœmy go naœladowaæ. Jego postaæ winna byæ obecna w na-
szej pobo¿noœci. Winniœmy znaæ przymioty naszego œwiête-
go, by je zdobywaæ.

Abyœmy wiedzieli, w czym mamy siê upodabniaæ do nie-
bieskiego patrona, przypomnijmy sobie, jak bieg³o ¿ycie ziem-
skie œw. Kazimierza, przez co zas³u¿y³ sobie na miano œwiête-
go, w czym wyrazi³o siê jego podobieñstwo do Chrystusa, ja-
kie cechy charakteru œwiêtego s¹ nam dziœ szczególnie potrzeb-
ne i zarazem godne do naœladowania.
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2. Curriculum vitae œw. Kazimierza

Œw. Kazimierz jest naszym rodakiem. Urodzi³ siê w rodzi-
nie królewskiej na Wawelu 3 paŸdziernika 1458 roku, jako trze-
cie dziecko w rodzinie. Jego rodzice: Kazimierz Jagielloñczyk
i El¿bieta Rakuska, mieli 6 synów i 7 córek. Niektórzy z nich
zostali potem królami Polski: Jan Olbracht, Aleksander, Zyg-
munt I Stary. Od dziewi¹tego roku ¿ycia Kazimierz wycho-
wywa³ siê pod kuratel¹ matki. Potem przeszed³ pod opiekê
wybranych przez króla nauczycieli i wychowawców, wœród
których najwybitniejszym by³ historyk Jan D³ugosz. By³ dziec-
kiem bardzo uzdolnionym, dlatego ojciec wci¹ga³ go w spra-
wy pañstwowe. Jesieni¹ 1471 roku zosta³ wys³any z 12-ty-
siêczn¹ armi¹ przeciw Maciejowi Korwinowi, aby obj¹æ koro-
nê wêgiersk¹. Wyprawa ta jednak zakoñczy³a siê fiaskiem.
W latach nastêpnych Kazimierz towarzyszy³ ojcu w ró¿nych
podró¿ach krajowych. Wiosn¹ 1483 roku zosta³ wezwany przez
ojca na Litwê, by pe³niæ funkcje podkanclerzego. Tam te¿ siê
rozchorowa³ na gruŸlicê. Mimo starañ i zabiegów ojca Kazi-
mierza nie uda³o siê uratowaæ. Zmar³ 4 marca 1484 roku w wie-
ku 26 lat na rêkach biskupa krakowskiego Jana Rzeszewskie-
go. Wieœæ o jego œmierci nape³ni³a smutkiem ca³y kraj. Kazi-
mierz zosta³ pochowany w katedrze wileñskiej, która sta³a siê
rych³o oœrodkiem jego kultu. Kazimierz zosta³ kanonizowany
w 1602 roku przez papie¿a Klemensa VIII. Jest czczony jako
g³ówny patron Polski i Litwy. Papie¿ Pius XII og³osi³ go pa-
tronem m³odzie¿y litewskiej.

3. Biblijne rysy œw. Kazimierza

W ¿yciu œw. Kazimierza wype³ni³o siê s³owo Bo¿e, które
dzisiaj czytaliœmy.

Pytamy siê dziœ, na tym spotkaniu eucharystycznym, jakie
rysy charakteru wyrzeŸbi³o s³owo Bo¿e w osobowoœci œw.
Kazimierza.
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a) Mi³oœnik modlitwy
Bêd¹c jeszcze m³odym, zanim zacz¹³em podró¿owaæ szu-

ka³em jawnie m¹droœci w modlitwie (Syr 52,13). Œw. Kazimierz
szuka³ m¹droœci w modlitwie. Modlitwa sta³a siê dla niego m¹-
droœci¹ ¿ycia. Wiele godzin spêdza³ na adoracji Najœwiêtsze-
go Sakramentu. Lubi³ rozpamiêtywaæ mêkê Pañsk¹. Pa³a³ mi-
³oœci¹ do Matki Najœwiêtszej.

Modlitwa jest wielk¹ m¹droœci¹ ¿ycia. A m¹droœæ to nie to
samo, co wiedza. Mo¿na mieæ ogromn¹ wiedzê, byæ erudyt¹,
pisaæ obszerne ksi¹¿ki, a zarazem mo¿na nie mieæ m¹droœci.
M¹droœæ zdobywa siê na kolanach przed Bogiem. Ojciec œw.
Jan Pawe³ II mawia³ studentom teologii w Lublinie: „Teologiê
trzeba studiowaæ na klêczkach”. Sam spêdza³ wiele czasu w ka-
plicy Konwiktorskiej i w koœciele akademickim. Na modlitwê
czêsto udawa³ siê do Kalwarii Zebrzydowskiej. Przybywa³ tam
czasem zupe³nie prywatnie. Nie by³o powitañ. Nie by³o goœci-
ny. Przybywa³ tu jedynie na modlitwê, zw³aszcza wtedy, gdy
mia³ bardzo trudne problemy do rozwi¹zania. Gdy przyby³ tam
jako papie¿, prosi³, by tam modlono siê za niego i za ¿ycia,
i po œmierci.

Chcemy Ojca œw. naœladowaæ w jego umi³owaniu modli-
twy. On i dzisiaj ca³¹ swoj¹ bogat¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹
wyprowadza z modlitwy. B¹dŸmy przeto ludŸmi rozmodlony-
mi. To ma byæ naszym chlebem powszednim.

b) Mi³oœnik czystoœci
Kazimierz odznacza³ siê czystoœci¹ ¿ycia. Zapewne tyle

w dworskim ¿yciu by³o pokus, propozycji. Kazimierz pozo-
sta³ czysty. Czystoœæ moralna jest wynikiem panowania nad
sob¹. Jest owocem umiejêtnego kierowania swoj¹ seksualno-
œci¹. Dziœ czystoœæ nie jest w cenie. A przecie¿ Chrystus by³
czysty. Otoczy³ siê czystymi ludŸmi. Narodzi³ siê Dziewicy
Maryi. Za opiekuna mia³ czystego Józefa. Na umi³owanego
ucznia wybra³ sobie dziewiczego Jana.
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c) Przyjaciel ubogich
U œw. Kazimierza czystoœæ serca sz³a w parze z mi³osier-

dziem. Nie jest prawd¹, ¿e mo¿na byæ w jednej dziedzinie bo-
haterem, a w drugiej zwierzêciem. Cnoty i wady chodz¹ zwy-
kle parami. U œw. Kazimierza to siê potwierdzi³o.

Troska o biednych i ubogich nale¿a³a zawsze do istotnych
zadañ Koœcio³a. O œw. Kazimierzu napisano, ¿e „sprawy bied-
nych i uciœnionych bra³ jak swoje w³asne w obronê, tote¿ zo-
sta³ przez lud nazwany obroñc¹ biednych. Nigdy te¿, chocia¿
by³ synem królewskim i najpierwszego rodu, nie okaza³ siê
przykrym w rozmowie i w spotkaniu z ludŸmi prostymi i ni-
skiego pochodzenia” (II czytanie w Liturgii godzin na œwiêto
œw. Kazimierza: Z ¿ycia œw. Kazimierza opisanego przez wspó³-
czesnego autora).

d) Cz³owiek ³agodny i pokorny
W ¿yciorysie œw. Kazimierza s¹ tak¿e wzmianki, ¿e króle-

wicz ten by³ bardzo ³agodny i pokorny. Mimo ¿e by³ synem
królewskim, nie wynosi³ siê ponad innych. Chêtnie obcowa³
z ludŸmi prostymi. Ofiarowa³ im swój czas i swoj¹ pomoc. Jest
tak¿e w tym dla nas poci¹gaj¹cym przyk³adem.

e) Zawsze gotowy na spotkanie z Panem
Kolejny rys œw. Kazimierza to trwanie w postawie czuwa-

nia na przyjœcie Chrystusa. Œw. Kazimierz odszed³ z tego œwiata
w kwiecie wieku, maj¹c 26 lat. Odszed³ przedwczeœnie, tro-
chê niespodziewanie. Dlatego czytaliœmy ewangeliê o potrze-
bie czuwania, o potrzebie gotowoœci na powrót Syna Cz³o-
wieczego.

S³yszymy czasem o nag³ych, niespodzianych odejœciach.
Pan przychodzi niekiedy po swoich w zaskoczeniu, niespo-
dzianie. Zabiera tak¿e przedwczeœnie kap³anów. W tych marco-
wych dniach przypadaj¹ rocznice odejœcia hierarchów wroc³aw-
skich: bp. Józefa Marka (3 III 1978), kard. Boles³awa Kominka
(10 III 1974). Obydwaj odeszli do Pana przedwczeœnie.
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Czuwajmy i módlmy siê. Niech biodra wasze bêd¹ prze-
pasane i zapalone pochodnie. Trwajmy w czuwaniu na przyj-
œcie  Chrystusa.

Wroc³aw, par. pw. œw. Kazimierza – 3 marca 1987; 4 marca 2002, 4 marca
2003; Kalwaria Zebrzydowska – oo. bernardyni – 5 marca 1992 r.

19 MARCA – ŒW. JÓZEFA, OBLUBIEÑCA NAJŒWIÊTSZEJ
MARYI PANNY
 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
lub £k 2,41-51a

Wersja A

Œwiêty Józef – wzór wiary, modlitwy i pracy

Wstêp

Dziœ piêkny i radosny dzieñ w Koœciele. Prze¿ywamy do-
roczn¹ uroczystoœæ odpustow¹. Jest to wasze œwiêto patronal-
ne. S¹ to jakby imieniny waszego koœcio³a, wzniesionego pod
wezwaniem œw. Józefa, ale s¹ to tak¿e imieniny was wszyst-
kich jako Koœcio³a ¿ywego, który gromadzi siê w tej œwi¹tyni
na wielbienie Boga, na celebracje œwiêtej liturgii. Jest to za-
tem wasza uroczystoœæ rodzinna, na któr¹ wasz gospodarz,
ksi¹dz Proboszcz, ojciec waszej rodziny parafialnej, zaprosi³
wielu goœci, ksiê¿y z s¹siednich parafii i innych goœci. Mo¿e-
my w tej chwili przypomnieæ sobie nasze uroczystoœci rodzin-
ne, domowe, szczególnie imieniny mamy, taty. Jak dobre dzieci
œpieszymy wówczas do rodziców z kwiatami, prezentami i ze
s³owem szczerych, serdecznych ¿yczeñ. Podkreœlamy przez
to nasz¹ jednoœæ i wiêŸ z rodzicami.

Jako rodzina parafialna prze¿yjmy tak¿e ten dzisiejszy od-
pust, imieninowy dzieñ waszej wspólnoty parafialnej, w du-
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chu braterstwa i rodzinnej wspólnoty. Poczujmy siê tu przed
Chrystusem braæmi i siostrami.

W ten uroczysty dzieñ naszej wspólnej rodzinnej modli-
twy, celebracji odpustowej Eucharystii, chcemy zatrzymaæ siê
przed œw. Józefem, patronem Koœcio³a powszechnego, szcze-
gólnym patronem waszej wspólnoty parafialnej. Przybli¿my
sobie jego postaæ i zastanówmy siê, jakie przes³anie kieruje
dziœ do nas nasz niebieski patron.

1. Œw. Józef w ¿yciu Chrystusa i Koœcio³a

Œwiety Józef jest jednym z niewielu œwiêtych znanym nam
jedynie z kart Pisma Œwiêtego. Ewangelie niewiele o nim
mówi¹, wymieniaj¹ go jednak 14 razy, poœwiêcaj¹c mu w su-
mie 26 wierszy. Ciekawe, ¿e ewangeliœci nie przytaczaj¹ ani
jednego z jego s³ów. Dlatego te¿ uwa¿a siê go za œwiêtego,
który przemawia do nas swoim milczeniem. Nawet wówczas
gdy rodzice odnaleŸli zgubionego Jezusa w œwi¹tyni, Józef
nic nie powiedzia³, tylko Maryja. W Ewangeliach œw. Józef
pojawia siê przy okazji narodzin Jezusa. Nie znamy ani jego
rodziców, ani rodziny, wiemy tylko to, ¿e pochodzi³ z rodu
Dawida oraz, ¿e poœlubi³ Maryjê z Nazaretu. Chcia³ mieæ za
¿onê najpiêkniejsz¹, najszlachetniejsz¹ dziewczynê swego
narodu. Ale oto przychodzi cios. Zgodnie z wol¹ Bo¿¹ Ma-
ryja przyjmuje zwiastowanie anielskie i staje siê Matk¹ Syna
Bo¿ego. Józef chce j¹ opuœciæ, wie, ¿e ona ju¿ nie bêdzie
w pe³ni jego, ale oto wys³aniec Bo¿y objawia Mu wolê Naj-
wy¿szego: Józefie, synu Dawida, nie bój siê wzi¹æ do siebie
Maryi, twej Ma³¿onki, albowiem z Ducha Œwiêtego jest to,
co siê w Niej poczê³o! Porodzi syna, któremu nadasz imiê
Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów (Mt 1,20-
21). Jak na to zareagowa³ Józef? Wype³ni³ dok³adnie wszyst-
ko, co mu anio³ poleci³. Nie dyskutowa³, nie pyta³. W poko-
rze i zaufaniu przyj¹³ anielskie pouczenie. Pozosta³ przy
Maryi. Towarzyszy³ Jej wszêdzie. Roztoczy³ nad ni¹ szcze-
góln¹ opiekê.
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Z okazji spisu ludnoœci uda³ siê z Maryj¹ do Betlejem, a kie-
dy nie by³o miejsca w gospodzie, wybra³ pastersk¹ szopê na
nocleg. Tam narodzi³ siê Zbawca œwiata. Wraz z Maryj¹ Józef
przyj¹³ pierwszych czcicieli Syna Bo¿ego: pasterzy, Mêdrców
ze Wschodu. Potem zaniós³ z Maryj¹ Dzieciê do œwi¹tyni, by
dokonaæ aktu ofiarowania. Tam spotka³ starca Symeona i us³y-
sza³ z jego ust proroctwo, ¿e Chrystus przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu (£k 2,34b). Proroctwo starca szyb-
ko siê spe³ni³o. Z polecenia Bo¿ego Józef wraz z Dzieci¹tkiem
i Maryj¹ wyemigrowa³ do Egiptu, chroni¹c siê przed z³oœci¹
okrutnego Heroda. Po jego œmierci powróci³ do Nazaretu. I tu
nast¹pi³o d³ugie, ukryte ¿ycie. Przerwa³ je jedynie epizod za-
gubienia dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie z okazji piel-
grzymki na œwiêto Paschy. Ewangelista jedynie odnotowa³:
I wróci³ do Nazaretu, i by³ im poddany (£k 2,51). I dalej Ewan-
gelia milczy o œw. Józefie.

¯ycie œw. Rodziny up³ywa³o w ukryciu, w ciszy, w klima-
cie modlitwy i pracy. Józef dost¹pi³ tej ogromnej ³aski, ¿e
oprócz Maryi by³ najbli¿szym spoœród ludzi dla Zbawcy œwia-
ta. By³ Jego ¿ywicielem i opiekunem. Przez wiele lat na co
dzieñ przebywa³ w obecnoœci Boga Wcielonego. Zapewne
karmi³ Go, a potem wspólnie pracowa³ z Nim przy warsztacie
stolarskim. Nigdy siê nie dowiemy, o czym rozmawiali w ro-
dzinnym domu na co dzieñ, jakie mieli doœwiadczenia codzien-
nego ¿ycia. Nale¿y s¹dziæ, ¿e by³o to ¿ycie pe³ne ludzkiej i Bo-
¿ej mi³oœci. Tak jak Maryja by³a najœwiêtsz¹ Matk¹, tak i Jó-
zef by³ najœwiêtszym z mê¿ów i opiekunem Syna Bo¿ego. By³
najbli¿szy spoœród wszystkich mê¿czyzn œwiata swojemu i na-
szemu Zbawicielowi. St¹d Jego wielkoœæ i godnoœæ jako g³o-
wy Œwiêtej Rodziny Nazaretañskiej.

Józef prawdopodobnie nie doczeka³ publicznej dzia³alno-
œci Chrystusa. Nie widzimy go ju¿ w Kanie Galilejskiej na
weselu, na pocz¹tku publicznej dzia³alnoœci Jezusa, gdzie Chry-
stus uczyni³ swój pierwszy cud. Umar³ w czasie ¿ycia ukryte-
go Jezusa w Nazarecie. Nie dane mu ju¿ by³o byæ œwiadkiem
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cudów, nauczania, mêki, œmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa. Wype³ni³ ziemskie powo³anie i odszed³ w cichoœci do wiecz-
noœci. Nie zosta³ jednak zapomniany przez ludzi. Oto wyznawcy
Chrystusa od pierwszych wieków pamiêtali o Nim i oddawali
mu czeœæ. Kult œw. Józefa szerzy³ siê w ci¹gu wieków zarówno
w Koœciele wschodnim, jak i zachodnim. Szczególnie kult ten
nasila³ siê w trudnych okresach historii Koœcio³a. Œw. Józefa
czcili niemal wszyscy wielcy œwiêci Koœcio³a.

W ostatnich trzech wiekach powsta³o wiele zakonów mê-
skich i ¿eñskich, które obra³y go za swego patrona, wybudo-
wano tak¿e wiele koœcio³ów i kaplic pod jego wezwaniem.
Czeœæ do Oblubieñca Najœwiêtszej Dziewicy ¿ywili papie¿e
ostatnich stu lat. Wydali specjalne encykliki, listy apostolskie
i orêdzia zachêcaj¹ce do oddawania czci œw. Józefowi.

Œw. Józef w pobo¿noœci wiernych sta³ siê patronem dobrej
œmierci. Do Niego modlili siê wiêŸniowie obozów koncentra-
cyjnych, szczególnie w Dachau.

W roku 1871 Pius IX og³osi³ œw. Józefa patronem Koœcio³a
powszechnego, zaœ papie¿ Leon XIII obwo³a³ go patronem
wszystkich robotników katolickich, uzna³ go za orêdownika
w rozwi¹zywaniu trudnych problemów spo³ecznych.

Papie¿ Pius XII, ustanawiaj¹c 1 maja œwiêtem œw. Józefa
Robotnika, powiedzia³ do robotników. „Powtarzam wam to
jeszcze raz – jeœli chcecie ¿yæ blisko Jezusa – idŸcie do Józe-
fa”. Og³osi³ go te¿ patronem wszystkich katolickich stowarzy-
szeñ robotniczych.

Jan XXIII nazwa³ œw. Józefa patronem wszystkich ludzi
wierz¹cych w Chrystusa i Jego imiê wprowadzi³ do Kanonu
rzymskiego. W Polsce centralne miejsce kultu œw. Józefa znaj-
duje siê w Kaliszu i w œwiecie zaœ – w Montrealu, w Kana-
dzie.

2. Rysy œwiêtoœci œw. Józefa

Urzeka nas u œw. Józefa cichoœæ, pokora, wielka wiara,
pos³uszeñstwo Bogu, rozmodlenie, pracowitoœæ. S¹ to bardzo
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wa¿ne i cenne przymioty cz³owieka, cz³owieka wielkiego
i œwiêtego. Rozwa¿my spoœród nich dwa najwa¿niejsze.

a) Œw. Józef jako m¹¿ zawierzenia
Dzisiejsza liturgia zestawia œw. Józefa z Abrahamem, któ-

ry by³ mê¿em zawierzenia, którego œw. Pawe³ nazwa³ ojcem
wiary. Podobn¹ wiar¹ odznacza³ siê œw. Józef. On tak¿e umia³
zawierzyæ Bogu, i to w przeciwnoœciach. A tych przeciwno-
œci by³o sporo. Józef móg³ mieæ normalne ma³¿eñstwo, swoje
dzieci, a jednak Bóg chcia³ inaczej. Józef nie oburza³ siê, ale
podda³ siê woli Bo¿ej. Umia³ staæ siê darem dla Boga i dla
ludzi. By³ pos³uszny Bogu tak jak kiedyœ Abraham.

b) Œw. Józef jako m¹¿ modlitwy i pracy
Œw. Józef by³ cz³owiekiem cichej modlitwy i pracy. By³

cieœl¹. W pocie czo³a zarabia³ na chleb. By³ ¿ywicielem Jezu-
sa i Maryi. Jezus musia³ widzieæ jego spracowane rêce. Ak-
ceptowa³ ten ojcowski trud. Tym bardziej ¿e Józef nie robi³
niczego na pokaz, by go ludzie chwalili, by siê czegoœ doro-
biæ, by zbiæ jakieœ bogactwo. Praca dla niego by³a œrodkiem
osobistego uœwiêcania. Przez pracê Józef oddawa³ chwalê Bogu
i przyczynia³ siê do po¿ytku ludzi.

3. Ewangeliczne przes³anie œw. Józefa dla nas

Jak¹ zatem Ewangeliê wypisa³ nam swoim ¿yciem œw. Jó-
zef? Czym przemówi³ do nas? W czym go bêdziemy naœlado-
waæ? Mo¿na powiedzieæ, ¿e œw. Józef wypisa³ nam potrójn¹
Ewangeliê. Wypisa³ nam Ewangeliê kontemplacji Boga, Ewan-
geliê poddania siê Jego woli w wierze i zaufaniu oraz Ewan-
geliê czynienia dobra w cichoœci i cierpliwoœci.

a) Ewangelia kontemplacji Boga
Œw. Józef by³ mê¿em cichej adoracji Boga. Z tej te¿ racji

bywa nazywany „piastunem Boga”. Swoj¹ postaw¹ zachêca
nas do trwania przed Bogiem. Modl¹c siê, nigdy nie tracimy
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czasu. Przez modlitwê „przyzwyczajamy siê” do Boga w wiecz-
noœci. Pozwól, ¿e ciê zapytam: czy jesteœ cz³owiekiem modli-
twy jak œw. Józef? ile czasu poœwiêcasz na codzienn¹ modli-
twê? czy modlisz siê tak¿e do œw. Józefa? czy wzywasz jego
pomocy?

b) Ewangelia poddania siê woli Bo¿ej w wierze i zaufaniu
Œw. Józef odda³ siê Bogu do dyspozycji. Nie czyni³ tego,

co sobie sam zaplanowa³, ale to, czego za¿¹da³ od Niego Bóg.
Pozwól, ¿e ciê zapytam: czy jesteœ oddany Bogu, czy godzisz
siê w postawie wiary i mi³oœci z Jego wol¹? Ta wola mo¿e byæ
bardzo trudna. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nikt nie ¿a³owa³, i¿
by³ wierny Bogu. Wszelkie zaœ z³o na œwiecie rodzi siê wtedy,
gdy ludzie nie s³uchaj¹ Pana Boga. Pamiêtajmy, ¿e s³uchanie
Pana Boga, wyciszenie siê wewnêtrzne jest warunkiem, aby
cz³owiek móg³ byæ darem dla Boga i dla ludzi.

c) Ewangelia czynienia dobrze w cichoœci i cierpliwoœci
Œw. Józef w cichej pracy stawa³ siê bezinteresownym da-

rem dla Boga i dla ludzi. A ty, jak spe³niasz swoj¹ pracê? czy
praca jest dla ciebie Ÿród³em twego uœwiêcenia? czy przez pracê
oddajesz chwa³ê Bogu? Pamiêtaj, z twojej pracy korzystaj¹
zapewne inni. Cokolwiek robisz, to robisz w jakimœ stopniu
dla cz³owieka. Pomyœl, jakim jesteœ ¿ywicielem i opiekunem
twojej rodziny. Czy mo¿esz powiedzieæ, ¿e twoje ¿ycie jest
darem dla Boga i dla ludzi?

Zakoñczenie

 Na imieniny przychodzi siê z kwiatami i ¿yczeniami. Na-
szymi kwiatami, które przynosimy z Wroc³awia, z seminarium,
niech bêd¹ nasze modlitwy dziœ tu, z wami i za was zanoszo-
ne, zaœ ¿yczenia nasze s¹ takie: By œw. Józef, tak wznios³y
i dostojny patron waszego koœcio³a i was wszystkich, wypra-
sza³ waszemu ksiêdzu Proboszczowi i wam wszystkim: star-
szym, doros³ym, m³odzie¿y i dzieciom, wiele Bo¿ych ³ask na
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dalsze ¿ycie, by czuwa³ nad waszymi rodzinami, wyprasza³ Bo¿e
b³ogos³awieñstwo dla waszej pracy, tak¿e dla waszego cierpie-
nia i by w chwili œmierci by³ przy ka¿dym z nas, byœmy kiedyœ
przy jego wsparciu szczêœliwie przekroczyli próg wiecznoœci

Nas³awice – 18 marca 1984 r.; 23 marca 2003;
Czernica – 19 marca 1984 r.

Wersja B

 Œwiêty Józef w ¿yciu Chrystusa i Koœcio³a

Wstêp

Jeœli dobrze przypatrzymy siê up³ywaj¹cym w roku mie-
si¹com, to zauwa¿ymy, ¿e ka¿dy z nich ma jakieœ osobliwo-
œci. W miesi¹cu marcu, gdy jesteœmy ju¿ zmêczeni i znudzeni
ch³odami zimowymi, gdy narasta w nas têsknota za s³oñcem
i ciep³em wiosennym, za kwiatami i zieleni¹, za porannym
œpiewem ptaków, w Koœciele wtedy prze¿ywamy czas Wiel-
kiego Postu. Trwamy w postawie pokuty. Poprzez rekolekcje,
rozwa¿anie s³owa Bo¿ego, nabo¿eñstwa pasyjne, uczynki po-
kutne: modlitwê, post i ja³mu¿nê, przygotowujemy siê do nad-
chodz¹cych œwi¹t wielkanocnych. Szczególn¹ jakby ozdobê
tego miesi¹ca stanowi¹ dwie mi³e uroczystoœci: œw. Józefa, 19
marca, i Zwiastowania Pañskiego, 25 marca. Obydwie uroczy-
stoœci maj¹ dla nas wielk¹ wymowê teologiczn¹ i ¿yciow¹.
Dzisiaj stajemy przed œw. Józefem. W naszej refleksji homilij-
nej podejmijmy trzy pytania: kim by³ Józef w ¿yciu ziemskim,
kim jest w ¿yciu Koœcio³a i jakie przes³anie nam zostawi³.

1. Œw. Józef w swoim ¿yciu ziemskim

Tradycja ewangeliczna ukazuje jego ¿ycie ziemskie jakby
w trzech wymiarach. Mówi o nim jako o mê¿u i oblubieñcu
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Maryi. Przedstawia go jako œwiadka Bo¿ego narodzenia i jako
opiekuna, wychowawcê i ¿ywiciela Jezusa, krótko mówi¹c,
jako g³owê i stró¿a œw. Rodziny.

a) M¹¿ – Oblubieniec Maryi
Z zapisu Ewangelii dowiadujemy siê najpierw, ¿e Józef by³

zaœlubiony z Maryj¹, ¿e by³ jej mê¿em. W ewangelicznym
opisie zwiastowania jest powiedziane: Pos³a³ Bóg anio³a Ga-
briela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy po-
œlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy
by³o na imiê Maryja (£k 1,26-27). Tak¿e anio³ Pañski, który
Józefowi nakaza³ zatrzymaæ brzemienn¹ Maryjê przy sobie,
mówi o Niej jako o jego ma³¿once: Józefie, synu Dawida, nie
bój siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej Ma³¿onki (Mt 1,20). Mó-
wi¹c o Józefie jako mê¿u Maryi dodajmy od razu, ¿e ich ma³-
¿eñstwo by³o zwi¹zkiem szczególnym, by³o ma³¿eñstwem za-
chowuj¹cym œlub czystoœci. Stwierdza to sama Maryja, gdy
w czasie zwiastowania po s³owach anio³a: Oto poczniesz i po-
rodzisz Syna (£k 1,30), stawia anio³owi pytanie: Jak¿e siê to
stanie, skoro nie znam mê¿a? (£k 1,35). Zatem mi³oœæ oblu-
bieñcza miêdzy Maryj¹ i Józefem mia³a charakter przede
wszystkim duchowy. Zauwa¿my, ¿e Jezus otoczy³ siê ju¿ od
pocz¹tku ludŸmi czystymi, rodzicami, którzy potrafili ¿yæ
wy¿szymi wartoœciami.

b) Œwiadek Bo¿ego narodzenia
Józef – za pouczeniem Bo¿ym – przyj¹³ spokojnie wiado-

moœæ o poczêciu Jezusa z Ducha Œwiêtego. Gdy mu to wyja-
œni³ Bo¿y pos³aniec, Józef uczyni³ tak, jak mu poleci³ anio³
Pañski: wzi¹³ Ma³¿onkê do siebie (Mt 1,24). Potem uda³ siê
z brzemienn¹ Maryj¹ do Betlejem na spis ludnoœci. I tu sta³ siê
œwiadkiem Bo¿ego narodzenia. Wraz z Maryj¹ by³ œwiadkiem
przyjœcia na œwiat Syna Bo¿ego (ilustrujemy tê prawdê w szop-
kach bo¿onarodzeniowych). Nastêpnie by³ œwiadkiem pok³o-
nu pasterzy, którzy – wezwani przez anio³ów – przybyli z da-
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rami do narodzonego Dzieciêcia. Ósmego dnia po narodzeniu
podda³ Dzieciê obrzezaniu i nada³ Mu imiê Jezus. By³ te¿
œwiadkiem pok³onu Mêdrców ze Wschodu (por. Mt 2,11).
Czterdziestego dnia po narodzeniu dokona³ aktu ofiarowania
pierworodnego Syna w œwi¹tyni. Tam us³ysza³ prorocze s³o-
wa Symeona. Swoj¹ troskê o Jezusa wyd³u¿y³ na ca³e Jego
¿ycie ukryte w Nazarecie, a¿ do swojej œmierci.

c) Opiekun, ¿ywiciel i wychowawca Jezusa w Nazarecie
W Nazarecie Jezus wzrasta³ w m¹droœci, w latach i ³asce

u Boga i u ludzi (£k 2,52), wzrasta³ w œrodowisku œw. Rodzi-
ny, pod opiek¹ Józefa, na którym spoczywa³o zadanie wycho-
wania, ¿ywienia i odziewania Jezusa, nauczania Go Prawa i za-
wodu, zgodnie z powinnoœciami przypadaj¹cymi ojcu. Nigdy
siê nie dowiemy, jak bieg³o to codzienne ¿ycie w rodzinie
Nazaretañskiej. O czym rozmawiali przy pracy? Co robili
w d³ugie zimowe wieczory? Jedno trzeba powiedzieæ: Józef
dost¹pi³ tej szczególnej ³aski, by byæ tak blisko Jezusa, by staæ
siê Jego ¿ywicielem, opiekunem i wychowawc¹. Przez tak
wiele lat przebywa³ w obecnoœci Boga Wcielonego. W tym
w³aœnie tkwi wielkoœæ i szczególnoœæ jego powo³ania.

2. Œw. Józef w ¿yciu Koœcio³a

Œw. Józef nie zosta³ zapomniany przez ludzi. Wyznawcy
Chrystusa od pierwszych wieków chrzeœcijañstwa pamiêtaj¹
o nim i oddaj¹ mu czeœæ. Kult œw. Józefa szerzy³ siê w ci¹gu
wieków, zarówno w Koœciele wschodnim, jak i zachodnim.
Szczególnie nasila³ siê w trudnych okresach historii Koœcio³a.
Œw. Józefa czcili niemal wszyscy wielcy œwiêci Koœcio³a.
W ostatnich trzech wiekach powsta³o wiele zakonów mêskich
i ¿eñskich, które obra³y go za swego patrona. Pod jego we-
zwaniem zosta³o wzniesionych wiele koœcio³ów i kaplic. Szcze-
góln¹ czeœæ do œw. Józefa ¿ywili papie¿e ostatnich stu lat.
Wydali wiele dokumentów, w których podkreœlali wielkoœæ œw.
Józefa i wzywali do naœladowania go i do wzywania jego po-



68

mocy w ró¿nych potrzebach. Papie¿ Pius IX w roku 1871 og³o-
si³ œw. Józefa patronem Koœcio³a powszechnego. Jego nastêp-
ca Leon XIII w roku 1889 w encyklice Quamquam pluries
obwo³a³ go patronem wszystkich robotników katolickich. Be-
nedykt XV og³osi³ go patronem dobrej œmierci. Do niego mo-
dlili siê wiêŸniowie obozów koncentracyjnych, szczególnie
w Dachau. Papie¿ Pius XII, ustanawiaj¹c 1 maja œwiêtem œw.
Józefa Robotnika, powiedzia³ do robotników: „Powtarzam wam
to jeszcze raz – jeœli chcecie ¿yæ blisko Jezusa – idŸcie do
Józefa”. Og³osi³ go te¿ patronem wszystkich katolickich sto-
warzyszeñ robotniczych. Jan XXIII nazwa³ œw. Józefa patro-
nem wszystkich ludzi wierz¹cych w Chrystusa i wprowadzi³
jego imiê do Kanonu rzymskiego. Pawe³ VI wyg³osi³ wiele
przemówieñ, w których wzywa³ wiernych do polecania siê
opiece œw. Józefa. Jan Pawe³ II w r. 1989 wyda³ adhortacjê
apostolsk¹ o œw. Józefie, zaczynaj¹c¹ siê od s³ów: Redempto-
ris custos – „Stró¿ Odkupiciela”.

W Polsce centralne miejsce kultu œw. Józefa znajduje siê
w Kaliszu, a w œwiecie – w Montrealu w Kanadzie. Znamy mo-
dlitwê u³o¿on¹ do œw. Józefa jeszcze przez papie¿a Leona XIII,
któr¹ odmawiamy w paŸdzierniku po ró¿añcu: „Oddal od nas,
ukochany Ojcze, wszelk¹ zarazê b³êdów i zepsucia […]; przy-
b¹dŸ nam ³askawie z pomoc¹ niebiañsk¹ w walce z mocami
ciemnoœci […]; a jak niegdyœ uratowa³eœ Dzieciê Jezus od nie-
bezpieczeñstwa, które grozi³o Jego ¿yciu, tak teraz broñ Ko-
œció³ Bo¿y od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwnoœci” (Por.
Leon XIII, Oratio ad Sanctum Josephum do³¹czone do tekstu
encykliki: Quamquam pluries (15 VIII 1889). Rzeczywiœcie,
widzimy w œw. Józefie naszego obroñcê. On kiedyœ broni³ Je-
zusa przed ró¿nymi niebezpieczeñstwami. On ¿y³ dla Niego.
On s³u¿y³ œw. Rodzinie. Dziœ ochrania wspó³czesn¹ rodzinê
Jezusa, jak¹ jest Koœció³. Dziœ œw. Józef s³u¿y temu Koœcio³o-
wi. Wierzymy w to mocno, dlatego chcemy siê powierzaæ ci¹-
gle na nowo jego opiece.
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3. Przes³anie œw. Józefa dla nas

Wœród licznych cnót œw. Józefa, które zdobi³y jego osobo-
woœæ, uwydatnijmy dziœ trzy: zawierzenie Bogu z poddaniem
siê Jego woli, cicha kontemplacja Boga i uœwiêcanie siê przez
pracê.

a) Zawierzenie Bogu – poddanie siê woli Bo¿ej.
Dzisiejsza liturgia w drugim czytaniu zestawia œw. Józefa

z Abrahamem. Józef potrafi³ zawierzyæ bez reszty Bogu w prze-
ciwnoœciach. A tych przeciwnoœci by³o sporo. Od pocz¹tku
jakby siê mu nie wiod³o. Przecie¿ móg³ mieæ normalne ma³-
¿eñstwo, swoje dzieci. A jednak Bóg chcia³ inaczej. Chcia³,
by jego ¿ycie by³o bezinteresown¹ s³u¿b¹ innym. Józef nie
oburza³ siê, nie narzeka³. Umia³ byæ darem dla Boga i dla lu-
dzi, gdy¿ by³ pos³uszny, jak ongiœ Abraham. Umia³ s³uchaæ.
W jego osobie ukaza³o siê, ¿e s³uchanie innych, umiejêtnoœæ
kierowania sob¹ jest warunkiem, aby cz³owiek móg³ byæ da-
rem dla Boga i dla ludzi.

Czy umiesz godziæ siê z wol¹ Bo¿a, tak¿e t¹ trudn¹, tak¿e
wtedy, gdy sobie coœ zaplanowa³eœ, a Bóg ci to wszystko po-
miesza³? Chcê ci dziœ przypomnieæ, ¿e nikt nie ¿a³owa³ jesz-
cze, i¿ wype³nia³ wolê Bo¿¹. Dlaczego narzekasz i mówisz:
„temu to siê udaje, ta to ma szczêœcie, a mnie zawsze wiatr
w oczy, a mam zawsze pod górkê”?

b) Cicha kontemplacja Boga
Œw. Józef by³ cz³owiekiem modlitwy i pobo¿noœci, by³ cz³o-

wiekiem cichej adoracji Boga. Œwiat potrzebuje twojej modli-
twy. Na pocz¹tku Wielkiego Postu Jezus ci powiedzia³: Ty zaœ,
gdy chcesz siê modliæ, wejdŸ do swej izdebki, zamknij drzwi
i módl siê do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,6). Czy masz tak¹ iz-
debkê? Ile czasu poœwiêcasz codziennie na modlitwê? Popatrz
na Matkê Teresê. Czy wiesz, dlaczego by³a tak wielka, dlacze-
go tyle w ¿yciu dokona³a? – bo siê dobrze i wiele modli³a.
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c) Uœwiêcanie siê przez pracê
Œw. Józef by³ cz³owiekiem pracy. By³ cieœl¹. W pocie czo-

³a zarabia³ na chleb. By³ ¿ywicielem Jezusa i Maryi. Jezus
musia³ widzieæ jego spracowane rêce. Akceptowa³ ten ojcow-
ski trud, tym bardziej ¿e Józef nie robi³ niczego na pokaz, by
go ludzie chwalili, by siê czegoœ dorobiæ, by zbiæ jakiœ maj¹-
tek. Praca dla niego by³a œrodkiem osobistego uœwiêcania. Przez
pracê Józef oddawa³ chwalê Bogu.

Jak pracujesz? Czy umiesz siê prac¹ modliæ? A mo¿e cze-
kasz tylko na pochwa³y? Mo¿e ci¹gle pragniesz, by to, co ro-
bisz, ludzie ogl¹dali i ciê podziwiali? Czy to, co robisz, sta-
rasz siê robiæ najlepiej? Czy mo¿esz powiedzieæ, ¿e praca jest
Ÿród³em twojego uœwiêcenia?

Zakoñczenie

W obliczu œw. Józefa tu, przed Chrystusem, pozwól, ¿e ciê
zapytam: Czy jesteœ duchowo podobny do œw. Józefa? Masz
szczególne zobowi¹zanie do tego, bo on jest patronem tego
Koœcio³a (tej kaplicy). Józefowej postawy, Józefowego du-
cha ¿yczymy dziœ wszystkim solenizantom i modlimy siê o to
dla nich.

Kaplica Sióstr El¿bietanek we Wroc³awiu przy ul. œw. Józefa;
Katedra Legnicka; Œcinawa – 19 marca 1998 r.
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23 KWIETNIA – ŒW. WOJCIECHA, BISKUPA I MÊCZENNIKA,
G£ÓWNEGO PATRONA POLSKI
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26

Patron naszej Ojczyzny i jednocz¹cej siê
Europy

1. Œw. Wojciech – patron narodu

W naszych polskich ksiêgach liturgicznych pod dat¹ 23
kwietnia widnieje zapis: „Œw. Wojciecha, biskupa i mêczenni-
ka, g³ównego patrona Polski”. Zapis ten wskazuje na wyj¹tko-
wego œwiêtego, jakim jest œw. Wojciech. Jest on obok Naj-
œwiêtszej Maryi Panny i œw. Stanis³awa, biskupa, g³ównym
patronem Polski.

Przypomnijmy, ¿e œw. Wojciech urodzi³ siê oko³o roku 966
w czeskich Libicach, w zamo¿nej rodzinie S³awnikowiców.
Kszta³ci³ siê pod opiek¹ arcybiskupa Adalberta w szkole mag-
deburskiej. Na bierzmowaniu obra³ sobie imiê tego¿ pasterza
i potem imiê to przylgnê³o do jego osoby i pod tym imieniem
wszed³ do historii. Z Magdeburga uda³ siê do Pragi i tam zna-
laz³ siê w otoczeniu biskupa Dytmara. By³ œwiadkiem jego trud-
nej œmierci. Zosta³ jego nastêpc¹ na stolicy biskupiej w Pra-
dze. Tu natrafi³ jednak na ró¿ne trudnoœci i uda³ siê do Rzymu
po poradê. Po jakimœ czasie przywdzia³ tam habit benedyk-
tyñski. Po œmierci swojego zastêpcy w Pradze, biskupa Fal-
kolda, Wojciech, na proœbê papie¿a, powróci³ do Pragi. Tu jed-
nak ponownie natrafi³ na ogromne trudnoœci i znowu uda³ siê
do Rzymu. Wkrótce potem zniszczono jego rodzinne Libice
i wymordowano mu braci. Zamknê³a siê dla Wojciecha droga
powrotna do Czech. W Rzymie nawi¹za³ kontakt z cesarzem
Ottonem III i za jego namow¹ uda³ siê z misj¹ ewangeliza-
cyjn¹ do pogañskich Prusów. Prusowie od pocz¹tku okazywa-
li mu wrogoœæ. Po krótkim czasie Wojciech pad³ od ich cio-
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sów. By³o to 23 kwietnia 997 roku. Boles³aw Chrobry wykupi³
cia³o mêczennika i z honorami pochowa³ je w GnieŸnie. Po
dwóch latach Wojciech zosta³ kanonizowany i na zjeŸdzie
gnieŸnieñskim w roku 1000 obrano go patronem nowo utwo-
rzonej metropolii w GnieŸnie. Pierwszym propagatorem jego
kultu na arenie europejskiej sta³ siê Otton III. Polacy od po-
cz¹tku uwa¿ali go za swego patrona i niebieskiego opiekuna.

Ka¿dy œwiêty ma w sobie jakieœ szczególne znamiê, które
go wyró¿nia w gronie œwiêtych. Wska¿my na znamiona, które
wyró¿niaj¹ œw. Wojciecha.

2. Znamiona œw. Wojciecha

a) Œw. Wojciech jest chronologicznie pierwszym œwiêtym
nale¿¹cym do naszego narodu. Jego osoba, ¿ycie i dzia³anie
zwi¹zane s¹ z pocz¹tkami naszego pañstwa i Koœcio³a w na-
szej OjczyŸnie. Otwiera on listê œwiêtych, którzy wpisali siê
w dzieje naszego narodu.

b) Drugi rys znamionuj¹cy œw. Wojciecha to jego mêczeñ-
stwo. Mêczennicy s¹ szczególnymi œwiadkami Chrystusa.
W czytaniu pierwszym spotkaliœmy dziœ s³owa Chrystusa: gdy
Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie
moimi œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii,
i a¿ po krañce ziemi (Dz 1,8). Œw. Wojciech otrzyma³ szcze-
góln¹ moc Ducha Œwiêtego, by staæ siê gorliwym œwiadkiem
Chrystusa, aby byæ dobrym pasterzem. Na nim wype³ni³y siê
czytane dziœ s³owa œw. Paw³a z Listu do Filipian: Wam bo-
wiem z ³aski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wie-
rzyæ, ale i dla Niego cierpieæ (Flp 1,29).

Ca³e ¿ycie œw. Wojciecha by³o jakby mêczeñstwem, by³o
wype³nione przeró¿nymi przeciwnoœciami. Dwukrotnie mu-
sia³ opuszczaæ stolicê biskupi¹ w Pradze. Tak¿e w Rzymie
spotyka³y go bolesne doœwiadczenia. I w koñcu przyj¹³ mê-
czeñsk¹ œmieræ. Pad³ na zagonie Pañskim, siej¹c ziarno Ewan-
gelii wœród pogañskich Prusów. Odda³ ¿ycie w mêczeñstwie,
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z którego narodzi³o siê wielkie dobro. Ziarno jego ¿ycia ob-
umar³o, ale przynios³o plon obfity. Dziêki jego mêczeñstwu
mog³a powstaæ niezale¿na organizacja koœcielna na ziemiach
polskich. Zosta³a w du¿ej mierze ugruntowana wiara naszych
praojców.

c) Trzeci ryœ œw. Wojciecha to ³¹czenie wielu narodów Eu-
ropy. Œw. Wojciech ³¹czy sob¹ Wschód z Zachodem, Po³udnie
z Pó³noc¹. By³ cz³owiekiem wielu kultur. Z jego osob¹ czuj¹
siê zwi¹zani: Polacy, Czesi, S³owacy, Wêgrzy, ludy nadba³tyc-
kie, W³osi, Niemcy, Francuzi, Rosjanie. Jest zatem osob¹,
wokó³ której mo¿na dziœ budowaæ chrzeœcijañsk¹ Europê i ³¹-
czyæ Wschód z Zachodem. Jeœli dzisiaj chcemy budowaæ jedn¹
Europê, Europê ojczyzn, to trzeba to czyniæ na gruncie chrze-
œcijañskim.

3. Wojciechowe przes³anie

W Wojciechowe œwiêto chcemy modliæ siê za Polaków, za
nasz¹ Ojczyznê. Chcemy modliæ siê o jednoœæ narodów na
naszym kontynencie. Tak bardzo potrzebne s¹ nam te warto-
œci, o które walczy³ i za które zgin¹³ œw. Wojciech. Pamiêtaj-
my tak¿e o solenizantach. Proœmy dla nas wszystkich, aby-
œmy moc¹ Ducha Œwiêtego stawali siê ci¹gle na nowo gor-
liwszymi œwiadkami Chrystusa Zmartwychwsta³ego i potra-
fili dla Niego znosiæ ró¿ne przeciwnoœci ¿ycia – w duchu œw.
Wojciecha.

Kaplica w MWSD we Wroc³awiu – 23 kwietnia 1996 r.
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25 KWIETNIA – ŒW. MARKA EWANGELISTY
1 P 5,5b-15; Mk 16,15-20

Dzisiejsi œwiadkowie Chrystusa

1. Œw. Marek i jego Ewangelia

Œw. Marek jest postaci¹ znan¹ z kart Nowego Testamentu.
Najstarsza tradycja chrzeœcijañska uto¿samia go z Janem Mar-
kiem, synem Marii (Dz 12,12) i krewnym Barnaby (Kol 4,10).
Razem z Barnab¹ Marek towarzyszy³ Paw³owi w czasie jego
pierwszej podró¿y misyjnej, lecz tylko do Perge w Pamfilii (Dz
13,5-13). Podczas drugiej podró¿y Paw³a, po nieudanej próbie
do³¹czenia do Aposto³a, Marek osiad³ z Barnab¹ na Cyprze
(Dz 15,39). Potem znowu znalaz³ siê u boku œw. Paw³a jako
jego wierny pomocnik. Z czytanego dziœ fragmentu Pierwsze-
go Listu œw. Piotra wynika, ¿e bêd¹c w Rzymie, Marek spo-
tka³ siê tak¿e z Piotrem. Najstarsza tradycja chrzeœcijañska
utrzymuje, ¿e to w³aœnie Marek spisa³ Ewangeliê g³oszon¹
przez Piotra, za czym przemawia zreszt¹ wiele danych zaczerp-
niêtych z treœci samej tej Ewangelii. W sposób wyj¹tkowo
szczegó³owy zosta³y w niej opisane zdarzenia zwi¹zane ze œw.
Piotrem. Prawdopodobnie na ¿yczenie samego Piotra Marek
opuœci³ w redagowanej Ewangelii te wszystkie epizody, które
ukazywa³y Ksiêcia Aposto³ów w pozytywnym œwietle, nato-
miast dok³adnie opisa³ trzykrotne zaparcie siê Piotra i upomnie-
nia udzielane Aposto³owi przez Chrystusa.

Adresatami napisanej przez niego Ewangelii byli chrzeœcija-
nie nawróceni z pogañstwa zamieszkuj¹cy w Rzymie. W prze-
ciwieñstwie do pierwszej Ewangelii œw. Mateusza, Ewangelia
Marka zawiera bardzo ma³o mów Jezusa, natomiast doœæ szcze-
gó³owo s¹ w niej rozwiniête relacje o Jego czynach, zw³aszcza
o cudach Jezusa, o Jego nadludzkiej m¹droœci, o Jego w³adzy
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nad szatanem. Marek poprzez te relacje stara³ siê wykazaæ, ¿e
Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Synem Bo¿ym. Warto jesz-
cze dodaæ, ¿e Ewangelia zredagowana przez Marka uchodzi za
najstarsz¹ Ewangeliê spoœród czterech znanych nam Ewangelii.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

Teksty biblijne, dziœ czytane na liturgii, s¹ bardzo bogate
w treœæ. Zawieraj¹ one wiele wa¿nych wezwañ, które warto
wzi¹æ sobie do serca i zawsze o nich pamiêtaæ:

a) Wezwanie do pokory i do zawierzenia Chrystusowi
Wszyscy zaœ wobec siebie wzajemnie przyobleczcie siê w po-

korê. Bóg bowiem pysznym siê sprzeciwia, a pokornym ³askê
daje. Upokórzcie siê wiêc pod mocn¹ rêk¹ Boga, aby was wy-
wy¿szy³ w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzuæ-
cie na Niego, gdy¿ Jemu zale¿y na was (1 P 5,5b-7).

Bóg znajduje umi³owanie w ludziach pokornych. Takich
zawsze wywy¿sza. Niekiedy na to wywy¿szenie trzeba trochê
czekaæ. Bóg ma bowiem sobie w³aœciw¹ logikê dzia³ania. Nie-
kiedy jest ona odmienna od naszej logiki. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
Bogu zale¿y na ka¿dym z nas. Warto przeto powierzaæ Mu
wszystkie nasze troski.

b) Wezwanie do czuwania
B¹dŸcie trzeŸwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe³, jak

lew rycz¹cy kr¹¿y, szukaj¹c, kogo po¿reæ. Mocni w wierze prze-
ciwstawcie siê jemu (1 P 5,8-9a).

Aposto³ wzywa nas do czuwania, gdy¿ diabe³ nie ma nigdy
urlopu. Ci¹gle kr¹¿y nad nami, aby nas zdobyæ dla siebie, aby
nas nak³oniæ do z³a. Pe³ni wiary w moc Bo¿¹ powinniœmy siê
mu przeciwstawiaæ.

c) Wezwanie do ewangelizacji
Otrzymujemy je od samego Chrystusa: IdŸcie na ca³y œwiat

i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyj-
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mie chrzest, bêdzie zbawiony, a kto nie uwierzy, bêdzie potê-
piony (Mk 16,15-16).

S³owa te powiedzia³ Chrystus do swoich pierwszych
uczniów. Dotycz¹ one tak¿e nas. Jesteœmy wezwani do g³o-
szenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i do wyznawania
wiary. Taka jest dla nas droga do zbawienia.

3. Przes³anie œw. Marka Ewangelisty

Pytamy na koniec, jakie przes³anie przekazuje nam dzisiaj
œw. Marek Ewangelista. WyraŸmy je w kilku punktach:

a) Siêgajmy czêsto do tekstu Ewangelii, któr¹ nam zosta-
wi³ œw. Marek. Jest to Ewangelia najkrótsza, ale pe³na szcze-
gó³ów, dotycz¹cych cudotwórczej dzia³alnoœci Chrystusa.
Zreszt¹ œwiêto ka¿dego z Aposto³ów czy Ewangelistów po-
winno nas zachêcaæ do lektury tekstów Ewangelii, która jest
dla nas m¹droœci¹, w której znajdujemy odpowiedzi na g³ów-
ne pytania dotycz¹ce sensu i celu naszego ¿ycia oraz naszego
zbawienia.

b) Œw. Marek w swojej Ewangelii chce nas przekonaæ
o prawdziwym bóstwie Chrystusa, o Jego szczególnej mocy.
Pamiêtajmy, ¿e ten sam Chrystus dzia³a dziœ, ¿e ma tê sam¹
moc, ¿e mo¿e ka¿dego z nas obdarzyæ t¹ sam¹ si³¹. Trzeba Mu
tylko zaufaæ i spotykaæ siê z Nim w postawie wiary i mi³oœci.

c) Ka¿de œwiêto Aposto³a czy Ewangelisty, tak¿e dzisiej-
sze œwiêto œw. Marka przypomina nam o potrzebie dawania
œwiadectwa o Chrystusie. Aposto³owie byli pierwszymi œwiad-
kami. Œwiadczyli o Chrystusie przed ówczesnym œwiatem.
Przed dzisiejszym œwiatem trzeba te¿ sk³adaæ œwiadectwo
o Zbawcy œwiata. Dziœ jest to nasze zadanie. Czyñmy to w stylu
wielkich œwiadków Chrystusa, którzy z nami dziœ ¿yj¹
i œwiadcz¹ o Zbawiciela œwiata. Wœród nich jest Jan Pawe³ II,
jest Matka Teresa z Kalkuty. Niech sk³adanie œwiadectwa na-
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szemu Zbawicielowi i o naszym Zbawicielu staje siê dla nas
ci¹gle na nowo nasz¹ ¿yciow¹ pasj¹.

Koœció³ filialny pw. œw. Marka w Siedlcach (parafia Kotowice)
– 25 kwietnia 1989 r.

29 KWIETNIA – ŒW. KATARZYNY ZE SIENY, DZIEWICY
I DOKTORA KOŒCIO£A, PATRONKI EUROPY
1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30

Powrót do wartoœci chrzeœcijañskich
ocaleniem dla Europy

1. Sylwetka œw. Katarzyny ze Sieny

Katarzyna ze Sieny urodzi³a siê w 1347 roku w Sienie jako
córka mieszczan. Ju¿ w siódmym roku ¿ycia dozna³a pierw-
szej mistycznej wizji. Rodzice i rodzeñstwo chcieli j¹ widzieæ
w ma³¿eñstwie. Ona jednak wst¹pi³a w swym rodzinnym mie-
œcie do dominikanek. Jako zakonnica spotyka³a siê z wybitny-
mi zakonnikami tego czasu i wg³êbia³a siê w lekturê dzie³ teo-
logicznych z zakresu mistyki i ¿ycia wewnêtrznego. Z gronem
przyjació³ zaczê³a interesowaæ siê ¿yciem publicznym. Sta³a
siê doradczyni¹ wielu w³adców. Gdy w roku 1376 zaistnia³ spór
miêdzy Florencj¹ a papiestwem, Katarzyna sta³a siê poœred-
niczk¹ miêdzy stronami sporu. Walnie przyczyni³a siê do po-
wrotu papie¿a Grzegorza XI z Awinionu do Rzymu. Sta³a siê
tak¿e doradczyni¹ tego¿ papie¿a, a potem jego nastêpcy, Urba-
na VI. Wiele uczyni³a dla za¿egnania w Koœciele schizmy. Swo-
imi listami, pismami teologicznymi i ca³¹ dzia³alnoœci¹ zakonn¹
pracowa³a na rzecz jednoœci i zarazem reformy Koœcio³a.
W swojej reformatorskiej dzia³alnoœci natrafia³a na wiele prze-
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ciwnoœci. Odznacza³a siê jednak g³êbokim duchem modlitwy
i wytrwa³oœci¹ w niepowodzeniach. Zmar³a 29 kwietnia 1380
roku. Po osiemdziesiêciu latach, w roku 1461, zosta³a kanoni-
zowana przez papie¿a Piusa II. Papie¿ Pawe³ VI w roku 1970
og³osi³ j¹ doktorem Koœcio³a, zaœ Jan Pawe³ II – patronk¹ Eu-
ropy.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

S³owo Bo¿e, przed chwil¹ og³oszone, niesie nam kilka
wa¿nych prawd dotycz¹cych Pana Boga i naszej relacji do
Niego. Spróbujmy je wypunktowaæ:

a) Bóg jest œwiat³oœci¹
Bóg jest œwiat³oœci¹, a nie ma w Nim ¿adnej ciemnoœci (1 J

1,5b) – s³yszymy dziœ z Pierwszego Listu œw. Jana Aposto³a.
Œwiat³oœæ umo¿liwia widzenie i daje ciep³o. Œwiat³oœæ sprzyja
¿yciu. Przy œwietle pracujemy. W ciemnoœciach tracimy orien-
tacjê. Jeœli Bóg nazwa³ siê œwiat³oœci¹, to dlatego, by nam po-
wiedzieæ, ¿e do Niego nale¿y prawda, dobro, ¿ycie, docze-
snoœæ i wiecznoœæ. Dlatego modlimy siê o œwiat³oœæ wiekuist¹
dla zmar³ych.

b) Wszyscy jesteœmy grzesznikami
W dzisiejszym tekœcie œw. Jan przypomina nam, ¿e wszy-

scy jesteœmy grzesznikami, a ci, którzy twierdz¹, ¿e nie maj¹
grzechów, s¹ po prostu k³amcami, oszukuj¹ samych siebie. S¹
tacy, którzy twierdz¹, ¿e nie maj¹ grzechów. Co wiêcej, innym
wmawiaj¹, ¿e poczucie, œwiadomoœæ grzechu jest chorob¹ psy-
chiczn¹, jest neuroz¹. To zakrywanie prawdy o grzechu jest bar-
dzo niebezpieczne. Przyznanie siê do grzechu jest zawsze jed-
nym z pierwszych warunków prawdziwego nawrócenia.

c) Jezus ofiar¹ przeb³agaln¹ za grzechy œwiata
Sytuacja cz³owieka grzesznego nie jest beznadziejna. Apo-

sto³ nas poucza: Jeœliby nawet ktoœ zgrzeszy³, mamy Rzecznika
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wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem
jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy, i nie tylko za nasze,
lecz równie¿ ca³ego œwiata (1 J 2,1b-2).

d) Pokora warunkiem poznania Boga
W dzisiejszym fragmencie ewangelicznym Chrystus nam

oznajmia, ¿e Bóg objawia siê chêtniej ludziom prostym, o po-
kornym sercu ani¿eli tzw. m¹drym i roztropnym. To w³aœnie
pokorni i proœci wiêcej wiedz¹ o Bogu i lepiej oddaj¹ Mu
czeœæ i szerz¹ Jego chwa³ê. Powinniœmy zawsze o tym pa-
miêtaæ.

Przed laty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odby-
wa³o siê sympozjum na temat poznawalnoœci Pana Boga. Or-
ganizatorzy przygotowali ciekawy afisz reklamowy z progra-
mem obrad. W œrodku tego afiszu znajdowa³ siê pagórek. Sta-
³y na nim dzieci. Z jednej strony góry znajdowali siê ludzie
ukazani jako poszukuj¹cy Boga. Widaæ by³o, ¿e do Niego maj¹
jeszcze daleko. Za gór¹ sta³ Pan Jezus. Dzieci stoj¹ce za szczy-
cie pagórka widzia³y Go i cieszy³y siê Jego obecnoœci¹. Nato-
miast ci z drugiej strony wzgórza byli nieco oddaleni od Tego,
kogo poszukiwali. Afisz wyra¿a³ prawdê, ¿e do Boga maj¹
³atwiejszy przystêp maluczcy, pokorni.

e) Ukojenie w Chrystusie
Tekst dzisiejszej ewangelii zawiera pe³ne nadziei s³owa Je-

zusa, zapraszaj¹ce, byœmy z naszym utrudzeniem i obci¹¿e-
niem przychodzili do Niego: PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê
(Mt 11,28).

Wszyscy jesteœmy utrudzeni. Jesteœmy spowici w ró¿ne
dolegliwoœci duchowe i fizyczne. Chrystus jest naszym naj-
lepszym lekarzem i wspomo¿ycielem. Bywa tak, ¿e szukamy
wsparcia tylko u ludzi i czêsto go nie znajdujemy. A Chrystus
pamiêta o nas. Powinniœmy Mu zawierzyæ i u Niego przede
wszystkim szukaæ pomocy.
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f) Ciche i pokorne serce
Warunkiem znalezienia ukojenia w Chrystusie jest ciche

i pokorne serce. Takie serce mia³a œw. Katarzyna ze Sieny, ta-
kie serca mieli przyjaciele Chrystusa.

3. W czym ocalenie Europy?

W tych w³aœnie przypominanych wartoœciach le¿y ocale-
nie Europy. Bolejemy dziœ nad tym, ¿e Europa, jakby znudzi³a
siê chrzeœcijañstwem. Tak mo¿na przynajmniej s¹dziæ po nie-
których politykach, dyrygentach i projektodawcach przysz³o-
œci Europy. Jan Pawe³ II nieustannie podkreœla, ¿e Europa winna
wróciæ do swoich chrzeœcijañskich korzeni, ¿e ta Europa mniej
potrzebuje ekonomistów ni¿ ludzi o prawych sumieniach. Eu-
ropa mo¿e siê skutecznie jednoczyæ tylko na bazie wartoœci
duchowych, a nie jedynie ekonomicznych. Sama wspólnota
gospodarcza nie mo¿e zapewniæ Europie pomyœlnoœci. Euro-
pa winna d¹¿yæ do jednoœci ducha. Tê jednoœæ mo¿e jej nada-
waæ chrzeœcijañstwo.

Modlimy siê dziœ za nasz Stary Kontynent. Prosimy Pana
Boga za wstawiennictwem œw. Katarzyny, patronki tego kon-
tynentu, by Europa nie utraci³a swej chrzeœcijañskiej to¿samo-
œci, by po³o¿y³a nacisk na odnowienie wartoœci chrzeœcijañ-
skich w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym, kulturowym i reli-
gijnym.

Kaplica w MWSD we Wroc³awiu – 29 kwietnia 1992 r.



Maj
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1 MAJA – ŒW. JÓZEFA, RZEMIEŒLNIKA
Rdz 1,26-2,3 lub Kol 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58

Œw. Józef przekazuje nam Ewangeliê pracy

1. Œw. Józef jako cz³owiek pracy

Od wielu lat dzieñ 1 maja obchodzony jest w œwiecie jako
Miêdzynarodowy Dzieñ Pracy. Koœció³ w ten dzieñ kieruje na-
sze oczy na œw. Józefa i uwydatnia w nim rys rzemieœlnika,
cz³owieka pracy. Oficjalnie œwiêto œw. Józefa Robotnika wpro-
wadzi³ papie¿ Pius XII w roku 1955. Koœció³ stara siê przybli-
zyæ sylwetkê œw. Józefa, w g³ówn¹ uroczystoœæ tego œwiêtego,
któr¹ obchodzimy w dniu 19 marca. Dziœ w liturgii uwydat-
niamy g³ównie to, ¿e œw. Józef, jako g³owa œw. Rodziny, by³
cz³owiekiem pracy. Ewangelie wspominaj¹, ¿e Jezus by³ uzna-
wany za syna cieœli (por. Mt 13,55). Œw. Józef utrzymywa³
Jezusa i Maryje z pracy swoich r¹k. ¯ycie œw. Rodziny up³y-
wa³o w ukryciu, w ciszy, w klimacie modlitwy i pracy. Józef
dost¹pi³ ogromnej ³aski, ¿e oprócz Maryi by³ najbli¿szym spo-
œród ludzi dla Zbawcy œwiata. By³ Jego ¿ywicielem i opieku-
nem. Przez wiele lat na co dzieñ przebywa³ w obecnoœci Boga
Wcielonego. W dzieciñstwie zapewne karmi³ Go, a potem
wspólnie z Nim pracowa³ przy warsztacie stolarskim. Nigdy
siê nie dowiemy, jak toczy³o siê codzienne ¿ycie w Œwiêtej
Rodzinie Nazaretañskiej. Nie jest nam to zreszt¹ potrzebne do
zbawienia. Mo¿emy jedynie powiedzieæ, ¿e ¿ycie to toczy³o
siê w przyjaznej harmonii, w postawie radoœci z obcowania
z Bogiem, ale i w postawie trudu i i cierpienia.

2. Przes³anie œw. Józefa o pracy

Œw. Józef by³ cz³owiekiem cichej modlitwy i pracy. By³
cieœl¹. W pocie czo³a zarabia³ na chleb. Jezus musia³ widzieæ
jego spracowane rêce. Akceptowa³ ten ojcowski trud. Tym
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bardziej ¿e Józef nie robi³ niczego na pokaz, by go ludzie chwa-
lili, by siê czegoœ dorobiæ, by zbiæ jakiœ maj¹tek. Praca dla
niego by³a œrodkiem osobistego uœwiêcenia. Przez pracê Józef
oddawa³ chwalê Bogu i pomna¿a³ konieczne dobra doczesne
Œwiêtej Rodziny.

Œw. Józef wypisa³ nam Ewangeliê pracy z³¹czonej z mo-
dlitw¹. Przekaza³ nam przes³anie, abyœmy wszystko robili jak
najlepiej – na chwa³ê Boga i na po¿ytek ludzi.

W roku 1988 zmar³ we Wroc³awiu wybitny kaznodzieja,
ks. Julian Michalec (1918-1988). W kazaniu Kap³an i laikat
na wspólnej drodze ¿ycia powiedzia³: „[…] o ka¿dym czasie
i na ka¿dym kroku wszystko wykonaæ dobrze. Dobrze przy-
gotowaæ siê do lekcji w szkole, do pracy w biurze projektów,
do wyg³oszenia kazania. Dbaæ o czystoœæ mieszkania”. Autor
tych s³ów ¿y³ w zgodzie z tym, co mówi³. Wszystko, co robi³ –
robi³ dok³adnie. Pedantycznie dba³ o przybory do pisania,
o swoj¹ fryzurê, o czystoœæ koœcio³a i salek katechetycznych,
w których pos³ugiwa³, o czystoœæ swojego mieszkania. Przy-
gotowywa³ wspania³e kazania i wyk³ady. By³ s³owny, punktu-
alny, obowi¹zkowy, uczynny, taktowny, dyskretny. I tego swo-
im przyk³adem stara³ siê uczyæ innych, (Ks. prof. Julian Mi-
chalec „Niedziela Przemyska” z dnia 16 VII 2006, s. VI).

Jak spe³niasz swoj¹ pracê? Czy jest ona Ÿród³em twego
uœwiêcenia? Czy przez pracê oddajesz chwa³ê Bogu? Czy
pamiêtasz, ¿e z twojej pracy korzystaj¹ inni? Cokolwiek ro-
bisz, robisz to dla jakiegoœ cz³owieka. Pomyœl, jakim jesteœ
¿ywicielem i opiekunem rodziny, jakim jesteœ pracownikiem
w miejscu pracy.

3. Ewangelia pracy w wydaniu Jana Paw³a II

Aposto³ Narodów zachêca nas dzisiaj do czynienia wszyst-
kiego na chwa³ê Pana Boga. Oznajmia: Cokolwiek czynicie,
z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, œwiadomi, ¿e
od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zap³atê. S³u¿-
cie Chrystusowi jako Panu (Kol 3,23-24).
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Ostatnio Jan Pawe³ II przypomnia³ nam, ¿e praca jest uczest-
niczeniem w stwórczym dziele Boga i w zbawczym dziele
Chrystusa, jest drog¹ samospe³niania siê cz³owieka. Po grze-
chu pierworodnym jest ona dla cz³owieka trudem, mozo³em
i Ÿród³em konfliktów, ale winna byæ tak¿e œrodkiem do uœwiê-
cania siê cz³owieka (Encyklika Laborem exercens).

Dziœ w œwiecie nurtuj¹ nas szczególnie dwa problemy zwi¹-
zane z prac¹. Pierwszy, to brak pracy, bezrobocie. Wiemy, jak
czêsto cz³owiek bezrobotny czuje siê niepotrzebny, sfrustro-
wany, jak traci czasami poczucie w³asnej godnoœci i szacunek
ze strony domowników, którzy niekiedy utratê pracy przypi-
suj¹ jego nieudolnoœci i braku inicjatywy. Problem bezrobocia
jest problemem nas wszystkich, nie tylko pañstwa. Winniœmy
szukaæ sposobów, by przychodziæ z pomoc¹ ludziom – nie
z w³asnej winy – bezrobotnym.

Je¿eli brak pracy jest z³em, podobnie z³em jest tak¿e nad-
miar pracy. Czêsto jest on wynikiem zbyt ma³ego wynagro-
dzenia, wieloœci¹ osób na utrzymaniu. Przepracowanie zabija
czêsto ¿ycie rodzinne, utrudnia nam byæ bardziej ludŸmi. Ile¿
ma³¿eñstw staje siê „martwych” z powodu odwiecznego bo¿-
ka, jakim jest pogoñ za pieni¹dzem. Ludziom takim trzeba by
przypomnieæ papieskie pouczenie, ¿e praca jest dla cz³owie-
ka, a nie cz³owiek dla pracy.

W ka¿dej Eucharystii ludzka praca dociera na Bo¿y o³tarz.
Ofiarujemy w niej chleb i wino, „owoc ziemi i pracy r¹k ludz-
kich”. W³¹czamy w tê Eucharystiê ca³¹ nasz¹ pracê: niewi-
doczn¹ pracê gospodyñ domowych przygotowuj¹cych codzien-
ne posi³ki, pracê zatrudnionych przy taœmach monta¿owych,
pracê urzêdników, kierowców, nauczycieli, wyk³adowców,
pracê nas wszystkich. Chrystus, przyjmuj¹c tê nasz¹ pracê,
³¹czy j¹ ze swoj¹ zbawcz¹ ofiar¹. Sk³adaj¹c nasz trud pracy na
tym o³tarzu, módlmy siê, byœmy we w³aœciwej postawie mo-
dlitw¹ o prac¹ „zarabiali” sobie na królestwo Bo¿e.

Milicz – 6 maja 1984 r.; Góra Igliczna – 1 maja 1985 r.; Milicz-Godnowo
– 1 maja 1987 r.
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4 MAJA – ŒW. FLORIANA, MÊCZENNIKA
2 Tm 2,1-13; Mt 10,28-33

Wersja A

W kominiarskim mundurze – w s³u¿bie
dobru cz³owieka

1. Dane biograficzne o œw. Florianie

Obchodzimy dziœ liturgiczne wspomnienie œw. Floriana,
mêczennika. Ka¿de wspominanie jakiegoœ œwiêtego jest okazj¹
do przypomnienia sobie jego sylwetki. W przypadku œw. Flo-
riana jesteœmy w k³opocie, gdy¿ nie posiadamy dokumentacji
historycznej rejestruj¹cej jego ¿ycie. Posiadamy jednak dane
dotycz¹ce jego kultu w Koœciele. Przypomnijmy zatem, ¿e
Florian ¿y³ w drugiej po³owie III wieku. Poniós³ œmieræ za wiarê
4 maja 304 roku, za cesarza Dioklecjana. Podobno by³ kancle-
rzem cesarskiego namiestnika w prowincji le¿¹cej na terenach
dzisiejszej Austrii. Jako wyznawca Chrystusa broni³ ówcze-
snych chrzeœcijan przed przeœladowcami. Niestety, sam pad³
tak¿e ich ofiar¹. Legenda opowiada, ¿e skazany ju¿ na œmieræ
Florian uprosi³ sobie u wykonawców wyroku czas na modli-
twê. Trwa³ na niej doœæ d³ugo, a oni, zachwyceni jego skupie-
niem, nie oœmielili siê przerwaæ tego przedziwnego rozmodle-
nia. W koñcu jednak jakiœ m³ody cz³owiek, wyrêczaj¹c siepa-
czy, str¹ci³ Floriana do rzeki Enns, za co Bóg ukara³ go utrat¹
wzroku. Cia³o ocala³o cudownie, przechowa³a je potem pew-
na wdowa o imieniu Waleria.

Stosunkowo szybko rozwin¹³ siê kult œwiêtego., zw³aszcza
w Austrii i w Bawarii. Pod koniec XIII wieku sprowadzono
jego relikwie do Krakowa. Florian by³ czczony jako patron
stra¿aków i hutników. Z czasem sta³ siê tak¿e opiekunem i pa-
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tronem wszystkich tych, którzy zapobiegaj¹ po¿arom, a wœród
nich – kominiarzy.

2. W kominiarskim mundurze przed œw. Florianem

W zgromadzeniu eucharystycznym dzisiaj w szczególny
sposób witani i pozdrawiani s¹ nasi bracia kominiarze. Cie-
szymy siê, ¿e w dzieñ œw. Floriana przybyli do œwi¹tyni na
modlitwê, ¿e s¹ wierni piêknej religijnej tradycji. Cieszymy
siê tym, ¿e ci nasi bracia swoj¹ pracê i swoje pos³annictwo
chc¹ pe³niæ w jednoœci z Bogiem, ¿e dzisiaj chc¹ w swojej
wspólnocie tu w koœciele oddaæ ho³d i czeœæ Bogu Najwy¿-
szemu za przyczyn¹ œw. Floriana. Drodzy bracia kominiarze,
Koœció³ siê z tego bardzo cieszy i tak¹ postawê pochwala.

Koœció³ zawsze mia³ zrozumienie dla stowarzyszeñ kato-
lickich. Popiera³ ludzi, którzy organizowali siê w ró¿ne ugru-
powania, stowarzyszenia chrzeœcijañskie. W naszych narodo-
wych dziejach ile¿ dzia³a³o ró¿nych œwieckich, religijnych sto-
warzyszeñ, bractw, cechów. Ka¿da niemal miejscowoœæ czy
wiêksza osada mia³a swoje bractwa. By³y to ugrupowania, które
du¿o wnosi³y do ¿ycia naszego narodu. By³y to stowarzysze-
nia, które uprzedzi³y dzieje zwi¹zków zawodowych. Jednak¿e
by³y to stowarzyszenia – podkreœlamy to wyraŸnie – o cechach
religijno-spo³ecznych. Cz³onkowie tych stowarzyszeñ, nazy-
wanych cechami czy te¿ bractwami, nie tylko odbywali ró¿ne
narady, zebrania, ale gromadzili siê tak¿e na swoje specjalne
nabo¿eñstwa. Modlili siê wspólnie, mieli specjaln¹ liturgiê.
Podejmowali potem ró¿ne akcje apostolskie. Owe bractwa po-
maga³y poszczególnym cz³onkom lepiej wype³niaæ powo³anie
chrzeœcijañskie. Spe³nia³y one naprawdê wa¿n¹ rolê w ¿yciu
spo³ecznym. S³u¿y³y naszemu spo³eczeñstwu, wnosi³y du¿y
wk³ad w kulturê naszego narodu.

 Drodzy bracia kominiarze, dzisiaj, w naszych czasach, wie-
le tych bractw ju¿ nie istnieje, inne siê przeobrazi³y, zmieni³y
swój profil, przekszta³ci³y siê w ró¿ne lepsze czy gorsze zwi¹zki
zawodowe. Wiemy, ¿e z wielu tych zwi¹zków nasze spo³eczeñ-
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stwo nie jest zadowolone. Nale¿y siê wam uznanie – jeszcze
raz to podkreœlam – uznanie za to, ¿e znowu tu dziœ jesteœcie
w swojej wspólnocie przed o³tarzem eucharystycznym, ¿e przy-
znajecie siê do Koœcio³a, do wiary œwiêtej. Wykonujecie –
powiedzmy to równie¿ – specyficzn¹ pracê, pracê mo¿e trudn¹,
brudz¹c¹, czasem niewdziêczn¹, ale jak¿e wa¿n¹ i potrzebn¹.
Chronicie ludzi przed po¿arem. I trzeba powiedzieæ, jesteœcie
lubiani przez ludzi. W naszej ludowej tradycji zadomowi³y siê
ciekawe przeœwiadczenia zwi¹zane z wami, z wasz¹ pos³ug¹.
Wielu do dziœ uznaje, ¿e kominiarz przynosi szczêœcie. Ile¿ to
ludzi s¹dzi jeszcze dziœ, ¿e jak zobaczy z rana kominiarza, to
spotka go tego dnia coœ przyjemnego. S¹ jeszcze inne pozy-
tywne przeœwiadczenia o was i trzeba siê cieszyæ, ¿e macie
tak¹ pozycjê w ludzkiej œwiadomoœci, w spo³eczeñstwie.

 Drodzy bracia, dzisiaj, gdy jesteœcie tu z nami przed o³ta-
rzem, gdy odnawiamy nasz¹ mi³oœæ do Boga, gdy sk³adamy
we wspólnocie Bogu ofiarê Mszy œw., gdy przed Bogiem wspo-
minamy braci zmar³ych, zastanówmy siê na nowo, jak ma wy-
gl¹daæ nasze ¿ycie. Jak mamy dalej wype³niaæ nasze powo³a-
nie zawodowe, a tak¿e rodzinne. Odpowiedzi na to poszukaj-
my w dzisiejszym s³owie Bo¿ym.

3. Przes³anie ewangelii dnia

Wróæmy myœl¹ do dzisiejszej ewangelii. Zawiera ona bo-
wiem wa¿ny program ¿ycia i dzia³ania dla wszystkich uczniów
Chrystusa, tak¿e i dla was, drodzy bracia.

Dwie g³ówne myœli zawarte s¹ w ewangelii dzisiejszej li-
turgii: prawda o Bo¿ej Opatrznoœci oraz prawda o potrzebie
wyznawania naszej wiary.

a) Prawda o Bo¿ej Opatrznoœci
Jezus poucza: ̄ aden z nich bez woli Ojca waszego nie spad-

nie na ziemiê. U was zaœ nawet wszystkie w³osy na g³owie s¹
policzone. Dlatego nie bójcie siê, jesteœcie wa¿niejsi ni¿ wiele
wróbli (Mt 10,30-31). A wiêc Bóg jest nad nami. Czuwa nad
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ka¿dym z nas. Jesteœmy jego dzieæmi. Od Niego wyszliœmy
i do Niego zmierzamy. Bóg nas tu umieœci³ na tej ziemi i kie-
dyœ nas z niej odwo³a. Jesteœmy tu zameldowani tymczasowo.
Nie bójmy siê wiêc! Cokolwiek przychodzi na nas, nie bójmy
siê. Mog¹ siê baæ tylko niewierz¹cy. Bóg pisze nam historiê ¿ycia.
Chocia¿ jest czasem ciê¿ko, pamiêtajmy – Bóg jest z nami.

b) Prawda o potrzebie dawania œwiadectwa Chrystusowi
Do ka¿dego wiêc, który siê przyzna do Mnie przed ludŸmi,

przyznam siê i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz
kto siê Mnie zaprze przed ludŸmi, tego zaprê siê i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10,32-33). Wa¿ne jest to
zalecenie. Mamy przyznaæ siê do Chrystusa przed ludŸmi. Przez
co siê przyznajemy? Gdy modlimy siê codziennie w obecno-
œci ¿ony, dzieci; gdy o Bogu rozmawiamy w naszych rodzi-
nach, na spotkaniach towarzyskich, gdy bronimy zasad Chry-
stusowych w dyskusjach.

Mê¿nie wyznawa³ wiarê œw. Florian. W czasie mêczeñstwa
mia³ podobno powiedzieæ do swego oprawcy: „Nad cia³em
moim masz w³adzê, ale duszy mej nie mo¿esz dotkn¹æ, a w niej
tylko Bóg jeden panuje”.

Módlmy siê dziœ podczas tej Eucharystii o dar wiary w Bo¿¹
Opatrznoœæ i dar mê¿nego wyznawania tej wiary przed ludŸ-
mi.

Wroc³aw, par. pw. œw. Bonifacego – 5 maja 1985 r.
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Wersja B

W walce z ¿ywio³ami przyrodniczymi
i duchowymi

1. Œw. Florian patron hutników, stra¿aków i kominiarzy

Wszyscy znamy dzisiejszego œwiêtego z licznych ikono-
graficznych wyobra¿eñ, rozpowszechnionych po ca³ym kraju.
Od dawna œw. Florian czczony jest jako patron stra¿y po¿ar-
nej, patron hutników, a tak¿e patron kominiarzy Z uwagi na
ten patronat przedstawiany jest te¿ zwykle, jak gasi po¿ar.
W pobo¿noœci ludowej uchodzi za orêdownika w czasie klê-
ski po¿aru i opiekuna stra¿aków i kominiarzy.

Z czasem niektóre wizerunki, na których gasi³ p³omienie,
odnoszono do „po¿arów wewn¹trz ludzkich”, uwa¿aj¹c, ¿e
pomaga t³umiæ i opanowywaæ wybuchy ludzkich namiêtnoœci
i grzechów. Wierni widzieli w nim wspomo¿yciela w dziele
dzielnego zwyciê¿ania po¿¹dliwoœci, namiêtnoœci i poskramia-
nia wielorakich niebezpieczeñstw, które zagra¿aj¹ naszemu
materialnemu i duchowemu dobru.

2. Przes³anie œw. Floriana do walki z ¿ywio³ami

Œw. Florian, jako œwiêty broni¹cy nas od po¿arów, winien
byæ przez nas wzywany do pomocy w naszej walce z ¿ywio³a-
mi przyrodniczymi i duchowymi.

a) Opanowywanie ¿ywio³ów przyrodniczych
Podstawowe ¿ywio³y przyrodnicze to: ziemia, woda, po-

wietrze, ogieñ. S¹ one dla nas wielkim dobrodziejstwem, ale
czasem stanowi¹ te¿ i du¿e zagro¿enie. S³yszymy od czasu do
czasu o trzêsieniach ziemi. Ziemia, po której chodzimy i która
nas ¿ywi, mo¿e byæ dla cz³owieka tak¿e niebezpiecznym ¿ywio-
³em. Trzêsienie ziemi potrafi zniszczyæ nie tylko dobytek ludz-
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ki: domy, drogi, mosty, ale czêsto poch³ania te¿ wiele ludzkich
istnieñ. Drugi ¿ywio³, woda, jest konieczny do ¿ycia biolo-
gicznego, ale bywa te¿ zagro¿eniem dla cz³owieka. Wielkie
powodzie równie¿ niszcz¹ ludzi i ich dobytek. Raz po raz na-
wiedzaj¹ ró¿ne regiony œwiata i siej¹ tam spustoszenie. Tak¿e
powietrze, tak bardzo potrzebne do ¿ycia, w huraganach i sil-
nych wiatrach jest zagro¿eniem dla ludzi. S³yszymy o tragicz-
nych skutkach huraganów w Ameryce Pó³nocnej czy na Dale-
kim Wschodzie. I wreszcie czwarty ¿ywio³, ogieñ, nie tylko
s³u¿y cz³owiekowi w codziennym ¿yciu, ale tak¿e niekiedy po-
ch³ania ca³e jego mienie. S³yszymy o po¿arach lasów, domów,
koœcio³ów. We Wroc³awiu przed laty ogieñ strawi³ organy w ko-
œciele œw. El¿biety.

Drodzy bracia kominiarze, jesteœcie powo³ani, aby przez
wasz¹ solidn¹ pracê obroniæ przed ogniem, zapobiegaæ po¿a-
rom przez usuwanie tego, co siê wi¹¿e z ogniem, co stwarza
niebezpieczeñstwo po¿aru. Ta wasza praca, to wasze zmaga-
nie z ¿ywio³em ognia jest obrazem zmagania siê cz³owieka
z ¿ywio³ami, które s¹ w nas.

b) Opanowywanie ¿ywio³ów zmys³owo-duchowych w nas
¯ywio³y s¹ nie tylko poza nami. ¯ywio³y bywaj¹ i w nas.

Mówimy o ogniu ludzkich namiêtnoœci i grzechów. Mówimy
o potrzebie gaszenia p³omieni ludzkich namiêtnoœci. Wasza
praca, praca stra¿aków i kominiarzy, winna wam i nam przy-
pominaæ, ¿e jesteœmy powo³ani do zwalczania ¿ywio³ów na-
szych namiêtnoœci. Cz³owiek jest istot¹ wype³nion¹ ró¿nymi
si³ami, tendencjami do z³a i dobra. Niegaszone p³omienie na-
miêtnoœci, na³ogu potrafi¹ zniszczyæ cz³owieka, roz³o¿yæ go
duchowo. Popatrzmy na alkoholików, narkomanów, lubie¿ni-
ków zmys³owych. S¹ to biedni ludzie, zniewoleni przez na³ogi.

Œw. Florian wzywa nas do zwyciê¿ania nas samych w wal-
ce z tymi namiêtnoœciami i na³ogami. Ty, moje dziecko, nabie-
raj mocy w ³asce […]. WeŸ udzia³ w trudach i przeciwnoœciach
jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa! (2 Tm 2,1.3) – wzywa³
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kiedyœ Tymoteusza, a dziœ nas œw. Pawe³ Aposto³. Mamy byæ
¿o³nierzami Jezusa Chrystusa. Tak jak ogieñ fizyczny nale¿y
opanowaæ, zwyciê¿yæ, tak i ogieñ atakuj¹cych nas pokus, trud-
noœci tak¿e trzeba przezwyciê¿aæ i opanowywaæ.

c) Potrzeba dawania œwiadectwa Chrystusowi
Œw. Florian wzywa nas wiêc do dawania œwiadectwa. Dla-

tego dziœ czytamy s³owa Pana Jezusa: Do ka¿dego wiêc, który
siê przyzna do Mnie przed ludŸmi, przyznam siê i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto siê Mnie zaprze przed ludŸ-
mi, tego zaprê siê i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie
(Mt 10,33). Przyznanie siê do Boga jest wyznaniem naszej
wiary. Pomyœl, jak wyznajesz swoj¹ wiarê w rodzinie, w pra-
cy, wœród ludzi. Wyznanie wiary nie mo¿e siê ograniczaæ do
œwi¹tyni. Tu, w³aœnie, w koœciele, na liturgii nabieramy mocy
do wyznawania wiary poza œwi¹tyni¹. Czy zatem wyznajesz
wiarê w ¿yciu rodzinnym i zawodowym; czy przyznajesz siê
tam do Chrystusa? Czy wyznajesz swoj¹ wiarê poprzez pro-
wadzenie ¿ycia wed³ug Bo¿ych przykazañ? Pytania te stawiam
nie tylko obecnym tu kominiarzom, ale nam wszystkim.

Módlmy siê w tej Eucharystii g³ównie w dwóch intencjach.
Po pierwsze, abyœmy gasili w sobie p³omienie ¿¹dz cielesnych
i duchowych (¿¹dz cia³a, ¿¹dzy pieniêdzy, ¿¹dzy w³adzy). I po
drugie, proœmy Chrystusa za przyczyn¹ œw. Floriana o to, by-
œmy mieli zawsze odwagê przyznawaæ siê do Niego i wyzna-
waæ odwa¿nie nasz¹ wiarê.

Wroc³aw, par. pw. œw. Bonifacego – 4 maja 1996 r.
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6 MAJA – ŒWIÊTYCH APOSTO£ÓW FILIPA I JAKUBA
1 Kor 15,1-8; J 14,6-14

Jezus objawieniem Ojca

1. Sylwetki Aposto³ów Filipa i Jakuba

O Apostole Filipie mamy kilka wzmianek w Ewangeliach.
Wspomnijmy tu o dwóch. Pierwsza wzmianka zwi¹zana jest
z jego powo³aniem. Aposto³ Filip pochodzi³ z Betsaidy. Z te-
go samego miasta pochodzi³ Szymon Piotr i brat jego Andrzej.
Pewnego razu zawita³ tam Jezus z Nazaretu, który gromadzi³
przy sobie najbli¿szych uczniów, zwanych Aposto³ami. Filip
zosta³ osobiœcie powo³any przez Jezusa. Swoim spotkaniem
z Jezusem pochwali³ siê Natanaelowi i przyprowadzi³ go po
jakimœ czasie do Jezusa. Natanael sta³ siê tak¿e Aposto³em
o imieniu Bart³omiej.

Druga wzmianka o Filipie znajduje siê we fragmencie
Ewangelii, który by³ dziœ odczytany. Filip do Jezusa zwróci³
siê z proœb¹: „Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedzia³ mu Jezus „Filipie, tak d³ugo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie pozna³eœ? Kto Mnie widzi, widzi tak¿e i Oj-
ca. Dlaczego wiêc mówisz: «Poka¿ Nam Ojca?». Czy nie wie-
rzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?” (J 14,8-10).

Drugi patron dzisiejszego dnia, Jakub zwany M³odszym,
tak¿e pochodzi³ z Betsaidy. By³ synem Alfeusza i by³ uzna-
wany za krewnego Chrystusa Pana. Œw. Pawe³ dziœ w swoim
Liœcie nam przypomnia³, ¿e Chrystus po swoim zmartwych-
wstaniu ukaza³ siê Jakubowi. By³o to dla tego Aposto³a wiel-
kie wyró¿nienie. Po odejœciu Chrystusa do nieba Jakub M³od-
szy zosta³ wybrany na zwierzchnika Koœcio³a jerozolimskie-
go. Napisa³ List apostolski, który wszed³ do kanonu Pisma
Œwiêtego. Dziêki interwencji œw. Jakuba M³odszego na tzw.
soborze jerozolimskim w roku 50 (Dz 15,13nn) zosta³ za¿e-
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gnany groŸny spór o koniecznoœæ zachowywania Prawa sta-
rotestamentowego przez nawróconych pogan. Ciesz¹c siê
wielkim powa¿aniem i wp³ywami, Aposto³ Jakub sta³ siê
ofiar¹ nienawiœci Sanhedrynu i poniós³ œmieræ mêczeñsk¹
w roku 62.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

Ewangelia dzisiejszego œwiêta przedstawia dialog Chrystusa
z Aposto³em Filipem. Najpierw Jezus powiedzia³ do Toma-
sza: Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przez Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali,
znalibyœcie i mojego Ojca (J 14,6-7). Na te w³aœnie s³owa za-
reagowa³ aposto³ Filip: Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam wy-
starczy (J 14,8). Widzimy, ¿e Filip nie zrozumia³ s³ów Chry-
stusa, dlatego Jezus mu dok³adniej jeszcze wyjaœni³: Kto Mnie
zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz: „Poka¿
nam Ojca? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie?” (J 14,9b-10). W s³owach tych Chrystus podkreœla, ¿e
Ojciec objawia siê przez Niego, ¿e On jest najpe³niejszym
objawieniem siê Ojca. Zatem Jezus jest rzeczywiœcie drog¹,
prawd¹ i ¿yciem. W swoim nauczaniu nakreœli³ nam najdosko-
nalszy obraz Ojca.

Oprócz tej podstawowej prawdy Jezus doda³ s³owa nios¹-
ce nam wielk¹ nadziejê: A o cokolwiek prosiæ bêdziecie w imiê
moje, to uczyniê, aby Ojciec by³ otoczony chwa³¹ w Synu. O co-
kolwiek prosiæ Mnie bêdziecie w imiê moje, Ja to spe³niê
(J 14,13-14). Sporo ludzi z pewnoœci¹ nie bierze na serio tych
s³ów. A przecie¿ Jezus nie k³amie, nie wypowiada³ ¿adnych
s³ów na wiatr. Dlatego odnawiajmy wiarê w moc zbawcz¹
Chrystusa i nie lêkajmy siê kierowaæ do Boga naszych próœb
w Jego imiê.

3. Potrzeba modlitwy za Koœció³

Ka¿de œwiêto Aposto³a winno nas mobilizowaæ do modli-
twy za Koœció³, który nieustannie potrzebuje Bo¿ego wspar-



97

cia. Wiemy, ¿e Koœció³ w istocie swojej jest œwiêty, ale grzeszny
jest w swoich cz³onkach. Do Koœcio³a nale¿¹ nie œwiêci, ale
grzesznicy. St¹d te¿ Koœció³ jest wezwany do ci¹g³ego oczysz-
czania i nawracania siê. Owo oczyszczanie jest potrzebne tak-
¿e pasterzom Koœcio³a: biskupom i kap³anom. Ufni w dzisiej-
sze zapewnienie Pana, proœmy wiêc w imiê Chrystusa nasze-
go Ojca o dary Duch Œwiêtego dla Jego Koœcio³a, szczególnie
dla jego pasterzy, którzy w tych tygodniach czasu paschalne-
go umacniaj¹ m³odzie¿ darami Ducha, udzielaj¹c m³odym sa-
kramentu bierzmowania. Niech królestwo Bo¿e umacnia siê
w ludzkich sercach. Niech m³odzi buduj¹ dom swego ¿ycia na
mocnym fundamencie, na skale, któr¹ jest Chrystus.

¯elazno, par. pw. œw. Marcina  – 6 maja 2004 r.

8 MAJA – ŒW. STANIS£AW, BISKUPA I MÊCZENNIKA,
G£ÓWNEGO PATRONA POLSKI
Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16

Wersja A 

Z odwag¹ i wiernoœci¹ œw. Stanis³awa

1. Dane biograficzne z ¿ycia œw. Stanis³awa

Gaude, Mater Polonia, prole fecunda nobili. „Ciesz siê,
Matko Polsko, ¿e masz tak wielkich synów”. Hymn ten œpie-
wamy w podnios³ych, uroczystych chwilach: w czasie uroczy-
stoœci koœcielnych, akademickich, narodowych. Gaude, Mater
Polonia – „Ciesz siê, Matko Polsko”. Ciesz siê, ¿e mia³aœ i masz
tak wielkich synów. W tym zawo³aniu do radoœci przywo³uje-
my dziœ wielkiego syna Koœcio³a i narodu, œw. Stanis³awa, bi-
skupa krakowskiego.
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Postaæ jego ginie nieco w mrokach historii. Nie mamy dziœ
na tyle pewnych Ÿróde³ historycznych, by odtworzyæ dok³ad-
nie bieg jego ¿ycia. Jednak¿e pewne dane nie mog¹ ulegaæ
w¹tpliwoœci. Stanis³aw urodzi³ siê w Szczepanowie ko³o Tar-
nowa ok. roku 1030. Rodzice jego nale¿eli do stanu rycerskie-
go. Podobno przez 30 lat nie mieli dzieci. Modlili siê jednak
usilnie o potomstwo. Stanis³aw mia³ byæ tym wyproszonym
dzieckiem. Pobo¿ni i bogobojni rodzice przeznaczyli go do
s³u¿by Bo¿ej. Wys³ali syna do szko³y katedralnej w Krako-
wie, prowadzonej przez benedyktynów, g³ównie przybyszów
z Europy Zachodniej, jako ¿e m³ode chrzeœcijañstwo w rodz¹-
cej siê Polsce nie mia³o jeszcze na tyle rodzimego duchowieñ-
stwa. Nastêpnie m³ody Stanis³aw zosta³ wys³any przez bisku-
pa krakowskiego na studia teologiczne na zachód Europy, praw-
dopodobnie do Liege. Musia³ odznaczaæ siê wielk¹ uczono-
œci¹ i autentyczn¹ œwiêtoœci¹ ¿ycia, skoro po otrzymaniu œwiê-
ceñ kap³añskich zosta³ mianowany kanonikiem katedry kra-
kowskiej, a po œmierci biskupa krakowskiego Lamberta – jego
nastêpc¹ na stolicy biskupiej w Krakowie. By³ to prawdopo-
dobnie rok 1071.

¯yciorysy œw. Stanis³awa notuj¹, ¿e jako biskup by³ paste-
rzem czujnym, gorliwym, nieustraszonym obroñc¹ spraw Bo-
¿ych i koœcielnych. Du¿o modli³ siê. By³ niezwykle dobry i mi-
³osierny dla ubogich. Troszczy³ siê o sprawy Koœcio³a.

Pasterzowanie biskupa Stanis³awa przypad³o na okres rz¹-
dów króla Boles³awa Œmia³ego. Pocz¹tkowo wspó³praca z kró-
lem uk³ada³a siê dobrze. Podobno król Boles³aw by³ bardzo
przychylny biskupowi i Koœcio³owi. Odbudowywa³ zniszczo-
ne œwi¹tynie, budowa³ klasztory, Sprowadza³ doñ zakonników.
Ale z czasem owa wspó³praca króla z biskupem Krakowa po-
psu³a siê. Królowi nie wiod³o siê w rz¹dach. Sta³ siê okrutny
dla rycerstwa. W kraju rodzi³ siê bunt. Król zdecydowa³ siê
pozbyæ œwi¹tobliwego biskupa. Ósmego maja 1079 roku za-
mordowa³ go w czasie sprawowania Mszy œw., przy o³tarzu
w koœciele œw. Micha³a na Ska³ce.
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2. Kult œw. Stanis³awa

Za jakiœ czas – w po³owie XII w. – przeniesiono jego reli-
kwie do katedry wawelskiej. Ósmego wrzeœnia 1253 roku
w Asy¿u odby³a siê jego kanonizacja. Dokona³ jej papie¿ In-
nocenty IV.

Od samego pocz¹tku grób œw. Stanis³awa w katedrze wa-
welskiej przyci¹ga³ ludzi. Przybywali tu królowie w wigiliê
swojej koronacji. Przybywali hetmani, wodzowie. Przybywa³
prosty lud. Œw. Stanis³aw sta³ siê zwornikiem jednoœci narodu,
symbolem wolnoœci Koœcio³a, symbolem obrony praw Koœcio³a
przed w³adz¹ œwieck¹.

Najnowsze badania historyczne wskazuj¹, ¿e kult œw. Sta-
nis³awa by³ bardzo ¿ywy w naszej historii. Szczególnie w czasie
niewoli narodowej czczono go patrona narodu rozdartego.
Wyrazem kultu œwiêtego biskupa krakowskiego by³y œwi¹ty-
nie wznoszone pod jego wezwaniem. Jest ich dzisiaj w Polsce
bardzo du¿o. Jest ich sporo tak¿e na Dolnym Œl¹sku. Niektóre
s¹ bardzo znane i traktowane jako per³y architektury. Przyk³a-
dem tego mo¿e by³ koœció³ pw. œw. Stanis³awa i Wac³awa
w Œwidnicy.

Nie ustaj¹ pielgrzymki do grobu œw. Stanis³awa w Krako-
wie. W ramach obchodów uroczystoœci 900-lecia œmierci œw.
Stanis³awa przyby³ do jego grobu Piotr naszych czasów, Oj-
ciec œw. Jan Pawe³ II, ten papie¿ z rodu Polaków, który by³ na
stolicy krakowskiej przez kilka lat nastêpc¹ œw. biskupa Stani-
s³awa. Przyby³ na jubileusz, który sam zacz¹³ tu w Polsce przy-
gotowywaæ. Przyby³ i prosi³ wtedy nas, abyœmy nigdy nie od-
st¹pili od tego dziedzictwa, któremu s³u¿y³ œw. Stanis³aw.
Wskazywa³, byœmy ¿yli dziedzictwem œw. Stanis³awa. A jakie
jest to dziedzictwo? Czego nas nauczy³ œw. biskup?

3. Dziedzictwo œw. Stanis³awa

Œw. Stanis³aw przez swoje mêczeñstwo za wiernoœæ Ewan-
gelii wszed³ w poczet tych œwiadków Chrystusa, którzy od
pierwszych lat istnienia chrzeœcijañstwa przelewali krew.
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Niewinna krew za wiarê w Chrystusa zaczê³a siê rozlewaæ
stosunkowo szybko. Jako pierwszy przela³ j¹ œw. Szczepan.
W jego œlady poszli wszyscy Aposto³owie oprócz œw. Jana.
W pierwszych trzech wiekach po Chrystusie krew mêczenni-
ków sta³a siê posiewem dla nowych chrzeœcijan. Mêczeñska
krew wyznawców Chrystusa zaczê³a wsi¹kaæ i w polsk¹ zie-
miê. Ju¿ na pocz¹tku naszej pañstwowoœci, wsi¹knê³a w zie-
miê krakowsk¹. Wsi¹knê³a potem zw³aszcza w czasie drugiej
wojny œwiatowej. Ksiê¿a ginêli z narodem w obozach. I co trze-
ba powiedzieæ: nie wsi¹ka³a bezowocnie. Gdziekolwiek ginêli
ludzie niewinni za wiarê, rodzi³y siê wielkie owoce ich mê-
czeñstwa.

Chrystusowe dzie³o by³o, jest i bêdzie niszczone, ale ¿adna
si³a nie zdo³a go zniszczyæ.

W naszej najnowszej, powojennej historii byliœmy œwiad-
kami niszczenia dzie³a Chrystusa. Na pewno nie by³o mêczen-
ników na miarê œw. Stanis³awa, ale ile¿ ludzi cierpia³o za prze-
konania, za spe³nianie praktyk religijnych. Przed ludŸmi wie-
rz¹cymi zamyka³y siê drzwi do wy¿szych stanowisk, urzêdów.
Wspomnijmy tu ks. Prymasa Wyszyñskiego, który by³ inter-
nowany i wiêziony. Nie cofn¹³ siê, nie ugi¹³ siê, gdy chciano
ograniczyæ wolnoœæ Koœcio³a i narodu. Dlatego sta³ siê wiel-
kim. ¯ywimy dziœ do niego wielki szacunek. Uznajemy jego
odwagê i stanowczoœæ w sprawach Bo¿ych.

I dzisiaj, gdy Ojczyzna znalaz³a siê w udrêczeniu, gdy nam
siê jakoœ rozmazuje obraz jutra naszej Ojczyzny, dziœ Koœció³
wo³a o prawa cz³owieka. Wo³a Ojciec œw. Wo³a Episkopat
Polski. Koœció³ upomina, poucza. Pokazuje drogê rozwi¹za-
nia. Koœció³ nie zabiega o przywileje dla siebie, ale upomina
siê o prawa dla ludzi wierz¹cych. Wo³amy wszyscy o prawo
do prawdy, do sprawiedliwoœci, do wolnoœci. Znamienne by³o
to, ¿e robotnicy w sierpniu 1980 roku domagaj¹cy siê dla sie-
bie i dla narodu s³usznych praw, nie powiesili na bramie stocz-
ni gdañskiej portretu wodza rewolucji, ale ozdobili tê bramê
obrazem Pani Jasnogórskiej i wizerunkiem Papie¿a. Chcieli



101

przez to oznajmiæ, ¿e naprawa Rzeczypospolitej nie mo¿e siê
dokonaæ bez wartoœci ewangelicznych. Naród nie mo¿e ¿yæ
w zak³amaniu. Potrzebujemy dziœ ¿ycia w prawdzie. Jezus
mówi³: Je¿eli bêdziecie trwaæ w nauce mojej, bêdziecie praw-
dziwie moimi uczniami i poznacie prawdê, a prawda was wy-
zwoli (J 8,31-32). Ludzie m¹drzy wskazuj¹ na straszne konse-
kwencje k³amstwa.

Modlimy siê, aby nasza Ojczyzna by³a Ojczyzn¹ dla wszyst-
kich. Módlmy siê o jednoœæ naszego narodu, o budowanie
lepszego jutra. Dbajmy o prawdê w naszych rodzinach. Szukaj-
my obiektywnej prawdy o tym, co siê na naszych oczach dzieje.

Id¹c za wzorem œw. Stanis³awa, b¹dŸmy wierni zasadom
Bo¿ym, nawet gdyby trzeba by³o za to coœ wycierpieæ. Nie
bójmy siê! W ró¿nych czêœciach œwiata ludzie cierpi¹ za praw-
dê. B¹dŸmy œwiadkami Chrystusa we wszystkim, w s³owie
i w czynie. Budujmy lepsze jutro Ojczyzny nie karabinem, nie
przemoc¹, nie k³amstwem. Budujmy lepsze jutro Ojczyzny,
lepsze jutro œwiata, prawd¹ i mi³oœci¹. Taki jak Chrystus bu-
dowa³, tak i my budujmy.

Laskowice O³awskie – 9 maja 1982 r.

Wersja B

Œw. Stanis³aw – wzór wiernoœci prawdzie

Wprowadzenie

Jesteœmy dziœ u was na waszym parafialnym œwiêcie. Jest
to uroczystoœæ œw. Stanis³awa, g³ównego patrona naszego na-
rodu, tak¿e waszego niebieskiego patrona, stró¿a i opiekuna.
Dzieñ ten nazywa siê dniem odpustu. Ju¿ sama nazwa wska-
zuje, ¿e tego dnia mo¿na uzyskaæ odpuszczenie, a wiêc ³askê
przebaczenia. Jest to darowanie kary doczesnej za grzechy.
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Kara wieczna jest nam darowana w sakramentalnym rozgrze-
szeniu. Natomiast zwolnienie z kary doczesnej nastêpuje wów-
czas, gdy zyskujemy odpust. Zatem dzieñ odpustu jest dniem
Bo¿ej amnestii dla nas – dziœ – dla waszej wspólnoty parafial-
nej. S¹ to tak¿e jakby imieniny was wszystkich, bo czcimy
œwiêtego, który jest patronem was wszystkich w tej parafii.
Jesteœmy zatem dziœ na waszych imieninach, cieszymy siê dziœ
z wami i modlimy siê z wami i za was.

1. Sylwetka œw. Stanis³awa

W uroczystoœæ odpustow¹ mamy obowi¹zek przyjrzeæ siê
na nowo postaci naszego niebieskiego patrona. Przywo³ajmy
zatem przed nasz¹ œwiadomoœæ sylwetkê œw. Stanis³awa. Za-
wracamy przeto w dalek¹ przesz³oœæ, niemal do pocz¹tków
naszej pañstwowoœci, do wieku XI œw. Stanis³aw przyszed³ na
œwiat w rodzinie rycerskiej w Szczepanowie ko³o Tarnowa,
w roku 1030. Podobno jego rodzice przez 30 lat oczekiwali na
potomstwo i w³aœnie Stanis³aw by³ tym wymodlonym dziec-
kiem. Rodzice pos³ali go do Krakowa, do szko³y katedralnej
prowadzonej przez benedyktynów. Nastêpnie biskup krakow-
ski wys³a³ go na dalsz¹ naukê na zachód Europy. Gdy powró-
ci³ do kraju, zosta³ kap³anem. Musia³ odznaczaæ siê wielk¹
uczonoœci¹ i autentyczn¹ œwiêtoœci¹, skoro obdarzono go god-
noœci¹ kanonick¹. Po œmierci zaœ biskupa krakowskiego Lam-
berta, w roku 1072 powierzono mu stolicê biskupi¹ w Krako-
wie. Kroniki historyczne wys³awiaj¹ cnoty biskupa Stanis³a-
wa. By³ biskupem rozmodlonym, mi³osiernym, zatroskanym
o ubogich. By³ dobrym pasterzem swojej owczarni. Dlatego
czytaliœmy dziœ ewangeliê o Chrystusie jako Dobrym Paste-
rzu. Œw. Stanis³aw jako biskup Koœcio³a krakowskiego upodob-
ni³ siê bardzo do Chrystusa Dobrego Pasterza.

Pasterzowanie biskupa Stanis³awa przypad³o na okres rz¹-
dów króla Boles³awa Œmia³ego. Pocz¹tkowo wspó³praca z kró-
lem uk³ada³a siê dobrze. Podobno król Boles³aw by³ bardzo
przychylny biskupowi i Koœcio³owi. Odbudowywa³ zniszczo-



103

ne œwi¹tynie, budowa³ klasztory, sprowadza³ doñ zakonników.
Z czasem wspó³praca króla z biskupem Krakowa popsu³a siê.
Królowi nie wiod³o siê w rz¹dach. Wchodzi³ w konflikt z ró¿-
nymi stanami. W kraju rodzi³ siê bunt. Król zdecydowa³ siê po-
zbyæ œwi¹tobliwego biskupa. Ósmego maja 1079 roku zamor-
dowa³ go w czasie sprawowania Mszy œw. przy o³tarzu w ko-
œciele œw. Micha³a na Ska³ce. Po tym haniebnym czynie musia³
uciekaæ z kraju. Pod presj¹ spo³eczeñstwa i zapewne wyrzutów
sumienia skry³ siê w klasztorze w Austrii i tam dokona³ ¿ywota.
Natomiast pamiêæ o biskupie przerodzi³a siê w czeœæ. Po pew-
nym czasie dokonano przeniesienia cia³a Stanis³awa ze Ska³ki
do katedry wawelskiej. Szybko rozwin¹³ siê jego kult. Ósmego
wrzeœnia 1253 roku odby³a siê w Asy¿u kanonizacja mêczenni-
ka, biskupa Stanis³awa. Dokona³ jej papie¿ Innocenty IV. Do
grobu œwiêtego zaczê³y przybywaæ coraz liczniejsze pielgrzymki.
Przybywali królowie w wigiliê swojej koronacji. Przybywali
hetmani, wodzowie. Przybywa³ prosty lud. Œw. Stanis³aw sta³
siê zwornikiem jednoœci narodu, symbolem wolnoœci Koœcio-
³a, symbolem obrony praw Koœcio³a przed w³adz¹ œwieck¹.

Najnowsze badania historyczne wskazuj¹, ¿e kult œw. Sta-
nis³awa by³ bardzo ¿ywy w naszej historii. Szczególnie w czasie
narodowej niewoli czczono go jako patrona podzielonego na-
rodu.

Przyby³ do grobu na jubileusz 900-lecia œmierci sam Pa-
pie¿, ten Papie¿ z rodu Polaków, który by³ na stolicy krakow-
skiej przez kilka lat nastêpc¹ œw. biskupa Stanis³awa. Przyby³
na jubileusz, który sam zacz¹³ tu, w Polsce przygotowywaæ.
Przyby³ i prosi³ wtedy nas, abyœmy nigdy nie odst¹pili od tego
dziedzictwa, któremu s³u¿y³ œw. Stanis³aw. Wskazywa³, by-
œmy ¿yli dziedzictwem œw. Stanis³awa. A jakie jest to dzie-
dzictwo? Czego nas nauczy³ œw. biskup?

2. Przes³anie œw. Stanis³awa

Po krótkim przypomnieniu sylwetki œw. Stanis³awa stawia-
my sobie pytanie: jakie przes³anie pozostawi³ nam ten wasz



104

niebieski patron? Wska¿my dziœ na dwa charakterystyczne rysy
jego ¿ycia: na bezkompromisowe bronienie prawa Boga i Ko-
œcio³a oraz na upominanie czyni¹cych z³o.

a) Wiernoœæ Bo¿emu prawu – wiernoœæ prawdzie
Œw. Stanis³aw zgin¹³ w obronie prawa Bo¿ego. Gdy zauwa-

¿y³, ¿e król Boles³aw przyst¹pi³ do nagminnego ³amania Bo-
¿ego prawa, gdy podejmowa³ decyzje wbrew prawu Ewange-
lii, biskup Stanis³aw stan¹³ w³aœnie w obronie tych wartoœci.
I za to poleg³. Odda³ ¿ycie jak dobry pasterz za swoje owce.
Odda³ ¿ycie przy œwiêtej czynnoœci, sprawuj¹c ofiarê Pañsk¹.
Wytyczy³ przez to drogê, pokaza³ styl pasterzowania dla swo-
ich nastêpców. Wielu potem posz³o w jego œlady. Koœció³
w Polsce wyda³ w nastêpnych stuleciach dobrych pasterzy, pa-
sterzy, którzy w stylu œw. Stanis³awa troszczyli siê o swoje
owczarnie. Wœród jego nastêpców wymieñmy chocia¿by œw.
Andrzeja Bobolê, biskupa Sebastiana Pelczara, Prymasa Ty-
si¹clecia czy obecnego najwy¿szego pasterza w Koœciele, Jana
Paw³a II. W³aœnie ci i im podobni pasterze bronili i broni¹
owczarni Chrystusowej przed drapie¿nymi wilkami. A tych
wilków nigdy nie brakowa³o. Niema³o ich by³o i w naszym
dwudziestym wieku. Dwa wielkie systemy naszego stulecia:
totalitaryzm i liberalizm, to w³aœnie owe drapie¿ne wilki, któ-
re chcia³y po¿reæ Koœció³ w naszym wieku. Obronili nas przed
tym pasterze Koœcio³a, a dok³adniej mówi¹c, obroni³ nas Duch
Œwiêty poprzez wybranych przez siebie pasterzy. To oni od-
wa¿nie stawali w obronie praw Boga i Koœcio³a na ziemi.
Wstêpowali w ten sposób w œlady swoich wielkich poprzed-
ników, œw. Stanis³awa i innych dobrych pasterzy.

Mo¿e w tym miejscu warto wspomnieæ znamienny szcze-
gó³ z Koœcio³a staro¿ytnego, który siê wi¹¿e ze œw. Ambro-
¿ym (†397), biskupem Mediolanu, jednym z wielkich mê¿ów
Koœcio³a IV stulecia. To w³aœnie on stan¹³ odwa¿nie w drzwiach
swojej katedry w Mediolanie i nie wpuœci³ do œrodka cesarza
Teodozjusza za to, ¿e dokona³ on rzezi ludnoœci Tesaloniki.
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Chcia³ przez to nak³oniæ go do publicznej pokuty za pope³nio-
ny grzech.

Jesieni¹ dwutysiêcznego roku g³oœna sta³a siê odmowa przy-
jêcia przez ks. prof. Tadeusza Stycznia medalu pañstwowego
z r¹k prezydenta naszego pañstwa. Ks. prof. Styczeñ odmówi³
przyjêcia wyró¿nienia pañstwowego, t³umacz¹c, ¿e nie mo¿e
przyj¹æ wyró¿nienia podpisanego przez cz³owieka, którego
podpis widnieje pod ustaw¹ proaborcyjn¹.

b) Obowi¹zek upominania
Œw. Stanis³aw, nasz patron, przypomina nam tak¿e o obo-

wi¹zku upominania. W³aœnie upominanie jest nieod³¹cznym
elementem naszej troski o zachowywanie na ziemi prawa Bo-
¿ego. Upominanie nie jest ³atwe. Nie jest ono przyjemne, i to
zarówno dla upominaj¹cego, jak i upominanego. Upominaj¹-
cy czêsto nie ma odwagi do zwrócenia komuœ uwagi, niekiedy
boi siê konsekwencji, jakie go mog¹ za to spotkaæ, zaœ cz³o-
wiek upominany z trudem przyjmuje uwagi, jako ¿e ka¿dy
cz³owiek jest z natury egoist¹, samolubem. Jest raczej ³asy na
pochwa³y ani¿eli na nagany. St¹d te¿ niektórzy upominani na-
wet siê obra¿aj¹ i staj¹ siê wrogami tych, którzy upominaj¹.

Upominanie jest jednak naszym obowi¹zkiem. Do upomi-
nania trzeba mieæ trochê odwagi. Tylko wtedy wolno upomi-
naæ, gdy siê kokoœ kocha, gdy nam zale¿y na czyimœ prawdzi-
wym dobru.

O obowi¹zku upominania mówi nam sam Chrystus: Gdy
brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idŸ i upomnij go w cztery oczy
Jeœli ciê us³ucha, pozyskasz swego brata (Mt 18,15).

W naszym osobistym i publicznym ¿yciu znajdujemy przy-
k³ady dobrego upominania drugich. Jan Pawe³ II wspomina
upomnienie swego ojca. Zdarzy³o siê to w jego m³odych la-
tach. Ojciec pewnego razu powiedzia³ do niego: „Karolu, ty
ma³o modlisz siê do Ducha Œwiêtego”. M³ody ch³opiec zapa-
miêta³ sobie dobrze te s³owa. Poszed³ z nimi w œwiat. Nigdy
o nich nie zapomnia³. Gdy napisa³ encyklikê o Duchu Œwiê-
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tym Dominum et Vivificantem, wtedy przyzna³ siê, ¿e by³a to
jakaœ odpowiedŸ na upomnienie ojca z czasów dzieciñstwa.

Jeden z kap³anów wroc³awskiego seminarium w czasie roz-
wa¿ania dla alumnów (8 V1996) wspomina lata m³odoœci, gdy
by³ upomniany przez rodziców. By³ to czas, gdy jego koledzy
i kole¿anki obchodzili uroczyœcie swoje osiemnaste urodziny.
Przy takich okazjach zapraszano siê wzajemnie do siebie. W³a-
œnie wtedy, gdy wróci³ póŸno ze spotkania kole¿eñskiego,
mama powiedzia³a do niego: dlaczego tak póŸno wracasz?

Refleksje koñcowe

– Budujmy ³ad moralny w ¿yciu osobistym, rodzinnym
i spo³ecznym na Bo¿ym prawie. B¹dŸmy wierni Bogu.

– Nie bójmy siê z mi³oœci¹ upominaæ tych, którzy Ÿle czy-
ni¹. Nie mów, ¿e mnie to nie obchodzi, niech sobie robi¹, co
chc¹. Miejmy odwagê sprzeciwiaæ siê z³u.

– W duchu pokory przyjmujmy s³uszne upomnienia. Nie
obra¿ajmy siê.

– Naœladujmy naszych œwiêtych patronów.

Jelcz-Laskowice – 8 maja 1996 r.;
Wroc³aw, par. pw. œw. Stanis³awa i Doroty – 6 maja 2001 r.

10 MAJA – B£. DAMIANA DE VEUSTER, KAP£ANA I ZAKONNIKA
Rz 5,1-8; J 10,11-18

W s³u¿bie odrzuconym, ubogim i opuszczonym

1. Chrystus – dobrym pasterzem

Gdy przybywamy czasem do domu, gdzie mieszkaj¹ ksiê-
¿a, który nazywamy plebani¹, zwykle odnajdujemy na jego
zewnêtrznej œcianie tablicê z napisem „Duszpasterstwo para-



107

fii pod wezwaniem”…, zaœ kap³anów pracuj¹cych w parafii
nazywamy duszpasterzami. Czasem warto sobie uœwiadomiæ,
sk¹d siê wziê³a taka nazwa. Kap³an pos³uguj¹cy ludziom w pa-
rafii jest pasterzem ludzi, poniewa¿ jednak jego pos³uga ka-
p³añska: g³oszenie s³owa Bo¿ego i sprawowanie sakramentów
œw., dotyczy przede wszystkim ducha ludzkiego, dlatego ka-
p³ana pos³uguj¹cego wiernym nazywa siê pasterzem dusz, czyli
duszpasterzem.

S³uchaj¹c dzisiejszej ewangelii, mo¿emy sobie uœwiado-
miæ, ¿e Ÿróde³ tej nazwy nale¿y szukaæ w samym Chrystusie,
który nazwa³ siê dobrym pasterzem.

A¿ dwukrotnie w dzisiejszej ewangelii Chrystus nazywa siê
dobrym pasterzem i wyjaœnia od razu, co znamionuje dobrego
pasterza: Dobry pasterz daje swoje ¿ycie za owce” (J 10,11b).
To w³aœnie On jest dobrym pasterzem, bo ¿ycie swoje odda³
za owce, za ludzi, za nas, i to odda³ w sposób dobrowolny:
¯ycie moje oddajê za owce […]. Nikt Mi go nie zabiera, lecz
Ja od siebie je oddajê. Mam moc je oddaæ i mam moc je znów
odzyskaæ (J 10,15b.18a).

Jakie to wa¿ne, ¿e Chrystus umar³ za nas, byœmy nie prze-
padli na wieki, byœmy ¿yli z Bogiem w wiecznoœci. Dlatego
tak kochamy Chrystusa. Dlatego z tak wielk¹ czci¹ patrzymy
na Jego krzy¿. Dlatego przychodzimy na Mszê œw., by Go spo-
tkaæ, by s³uchaæ Jego s³owa i posilaæ siê Chlebem euchary-
stycznym. Ka¿da Eucharystia nam przypomina, ¿e Jezus umar³
za nas, ¿e ju¿ za mnie ktoœ umar³, abym mia³ grzechy przeba-
czone, abym wygra³ ¿ycie ziemskie i ¿ycie wieczne. Wiadomoœæ
o œmierci Jezusa za nas nazywa siê Ewangeli¹, Dobr¹ Nowin¹.

Nazwa pasterza przesz³a z Jezusa na tych, których on po-
wo³uje, by przed³u¿ali Jego dzia³anie zbawcze: g³osili Ewan-
geliê, sprawowali liturgiê, udzielali sakramentów œwiêtych
i pe³nili czyny mi³oœci. Tych pasterzy w dziejach Koœcio³a by³o
tak wielu. Dzisiaj zatrzymujemy siê nad jednym z nich. Jest
nim patron dnia dzisiejszego, b³ogos³awiony Damian de Veu-
ster. On w³aœnie by³ dobrym pasterzem Koœcio³a XIX stulecia.
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Przypomnijmy jego sylwetkê, bieg ¿ycia i odpowiedzmy na py-
tanie, w czym upodobni³ siê on do Chrystusa Dobrego Pasterza.

2. Przes³anie ¿ycia b³. Damiana de Veuster

B³ogos³awiony Damian Józef de Veuster urodzi³ siê 3 stycz-
nia 1840 roku w Tremeloo w Belgii. Maj¹c 19 lat, wst¹pi³ do
Zgromadzenia Najœwiêtszych Serc Jezusa i Maryi za³o¿onego
w 1800 roku we Francji przez Ojca Piotra Coudrin i Matkê
Henrykê Aymer de la Chevalerie. Przed ukoñczeniem studiów
teologicznych wyjecha³ na Wyspy Hawajskie i tam te¿ otrzy-
ma³ œwiêcenia kap³añskie. W trzydziestym trzecim roku ¿ycia,
a wiêc w roku 1873, dobrowolnie podj¹³ pracê wœród trêdo-
watych na wyspie Molokai. Tam by³ dla swoich trêdowatych
nie tylko kap³anem, ale i stolarzem, lekarzem, pielêgniarzem,
a nawet grabarzem. Po 15 latach samotnej pos³ugi poœród swo-
ich chorych, sam zara¿ony tr¹dem, zmar³ w poniedzia³ek Wiel-
kiego Tygodnia, 15 kwietnia 1889 roku. W roku 1995 papie¿
Jan Pawe³ II zaliczy³ go w poczet b³ogos³awionych.

Ojciec Damian zjedna³ sobie wielk¹ czeœæ u swoich roda-
ków. Gdy 3 maja 1936 roku powróci³ do swej ojczyzny, grzmia-
³y armaty na jego powitanie. Ca³y pu³k prezentowa³ broñ. Na
uroczyste przyjêcie jego doczesnych szcz¹tków zjawi³ siê kar-
dyna³ w purpurze, prezes Rady Ministrów wyg³osi³ w imieniu
kraju rodzinnego przemówienie powitalne. Król pochyli³ siê
nisko przed powracaj¹cym. Flamandczyk odby³ triumfalny
pochód przez miasta i wioski swej ojczyzny. Bi³y dzwony
wszystkich koœcio³ów. Trzepota³y chor¹gwie na wietrze. Dzieci
rzuca³y kwiaty na drogê. Tak witano kap³ana, który dobrowol-
nie poszed³ na wyspê œmierci, gdzie umierali trêdowaci, tak
witano kogoœ, kto na dalekiej wyspie Oceanu Spokojnego odda³
¿ycie za cierpi¹cych braci, za trêdowatych. Ojciec Damian de
Veuster. Cia³o bohatera narodowego z³o¿ono na wieczny spo-
czynek w koœciele klasztornym w Lowanium.

Pod koniec poprzedniego stulecia ukaza³o siê polskie t³u-
maczenie ksi¹¿ki Wilhelma Huenermanna pt. Priester der Ver-
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bannten – „Kap³an wypêdzonych”. Polski tytu³ ksi¹¿ki brzmi
Ojciec Damian. S³owo wstêpne do ksi¹¿ki napisa³ Prymas
Polski, kard. Józef Glemp. Autor pokaza³ drogê ¿ycia ojca
Damiana w trzech odcinkach. Pierwszy etap tej drogi zatytu-
³owa³: Serce w kuŸni; drugi – W krainie wulkanów, a trzeci:
Kap³an na wyspie œmierci. Szczególnie opis trzeciego etapu
¿ycia ojca Damiana jest wzruszaj¹cy. A¿ siê wierzyæ nie chce,
do jakich granic siêga³o poœwiêcenie, oddanie tego cz³owieka
umieraj¹cym na tr¹d.

3. Nasze zadania

Dzisiejsze, liturgiczne wspomnienie b³. ojca Damiana
uœwiadamia nam, ¿e s¹ jednak ludzie podobni do Chrystusa
w Jego poœwiêceniu i oddaniu siê drugim. Chrystus umar³ za
nas. Ojciec Damian umar³ za trêdowatych. Poœwiêci³ siê z naj-
biedniejszych z biednych. Na koñcu sam stan¹³ z krzy¿em cier-
pienia. Wiek XX mia³ te¿ podobnych bohaterów wiary. Mia³
ojca Maksymiliana. Mia³ Matkê Teresê z Kalkuty. Gdy zmar³a
pod koniec XX stulecia, premier Indii w przemówieniu po-
wiedzia³ do narodu: „W pierwszej po³owie XX stulecia wska-
zywa³ nam drogê Mahatma Gandhi. W drugiej – nasz¹ prze-
wodniczk¹ by³a Matka Teresa”.

Jakie jest przes³anie ma dzisiejszy dzieñ? Warto byæ do-
brym, warto postawiæ na mi³oœæ. Warto ¿yæ dla drugich. Kto
¿yje dla drugich, staje siê bogatym, wygrywa ¿ycie. Kto ¿yje
dla siebie, przegrywa.

Proœmy Pana Boga za przyczyn¹ Matki Bo¿ej o ducha s³u¿-
by, o ducha poœwiêcenia dla drugich.

Wroc³aw-Ksi¹¿e Ma³e,  par. pw. NMP Wspomo¿enia Wiernych – 10 maja
2002 r.
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14 MAJA – ŒW. MACIEJA APOSTO£A
Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17

Tajemnica powo³ania

1. Natura powo³ania

Mamy dziœ kilka wa¿nych powodów, by nasz¹ refleksjê
homilijn¹ poœwiêciæ tajemnicy powo³ania. S¹ to: postaæ œw.
Macieja Aposto³a, do³¹czonego do grona Jedenastu przez Du-
cha Œwiêtego; trwaj¹cy Tydzieñ Modlitw o Powo³ania do S³u¿-
by Bo¿ej, a przede wszystkim s³owo Bo¿e og³oszone przed
chwil¹ w naszym liturgicznym zgromadzeniu.

Tajemnica powo³ania – mego powo³ania, powo³ania mego
kolegi – to temat stary, ale i ci¹gle nowy. Ile¿ ju¿ razy w ¿yciu
wg³êbialiœmy siê w tê tajemnicê. Jest potrzeba, ¿eby czêsto do
niej wracaæ, ¿eby nie zapomnieæ, kim jestem, co wyœwiadczy³
mi Bóg, co chce abym czyni³?

a) Powo³anie jako dar pochodz¹cy od Boga
Nie ma powo³ania do kap³añstwa ten cz³owiek, który ni-

gdy nie zdaje sobie sprawy, ¿e zosta³ wybrany przez Chrystu-
sa. Nie mieli powo³ania m³odzi ludzie, którzy wstêpowali kie-
dyœ do seminarium, by pe³niæ misjê dla S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa, by przekazywaæ informacje dla wrogów Koœcio³a. Oni
nigdy nie mieli œwiadomoœci, ¿e s¹ powo³ani przez Boga.
Owszem, mieli œwiadomoœæ trudnych zadañ dla synów ciem-
noœci. Nie ma powo³ania te¿ ten cz³owiek, który nie ma wiary.
Powo³any autentycznie musi mieæ œwiadomoœæ powo³ania jako
daru. Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i prze-
znaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwa³ (J 15,16).
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b) Powo³anie jako dar dla Koœcio³a
W Ewangelii œw. Marka czytamy: Potem [Jezus] wyszed³

na górê i przywo³a³ do siebie tych, których sam chcia³, a oni
przyszli do Niego (Mk 2,13). Powo³anie jako dar dane jest ze
wzglêdu na drugich, dany jest Koœcio³owi. Powo³ania kap³añ-
skiego nie otrzymuje siê dla siebie, to nie jest jakieœ osobiste
wyró¿nienie, to nie jest wyró¿nienie dla rodziny czy parafii.
To jest dar dla Koœcio³a. „Powo³anie nie zostaje nigdy dane
poza Koœcio³em, czyli niezale¿nie od niego, lecz zawsze w Ko-
œciele i za poœrednictwem Koœcio³a […]. Powo³anie wywodzi
siê z Koœcio³a i z jego poœrednictwa – nie tylko zostaje rozpo-
znane i dokonuje siê w Koœciele, ale przybiera tak¿e kszta³t
s³u¿by dla Koœcio³a” (Jan Pawe³ II). A wiêc Koœció³ jest tym,
kto rozpoznaje i uznaje powo³anie. St¹d te¿ Koœció³ stawia po-
wo³anym warunki i wymagania potrzebne do realizacji powo-
³ania. Potem ca³e powo³anie, ca³¹ misjê kap³añsk¹ spe³nia siê
w Koœciele i dla Koœcio³a. Nie s³u¿y siê sprawom prywatnym,
ale s³u¿y siê Bogu i ludziom w Koœciele.

2. OdpowiedŸ na powo³anie

Powo³anie jako dar domaga siê odpowiedzi. W ewange-
licznych zapisach by³o to wyra¿one w s³owach: I natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim (Mk 1,18). A wiêc powo³anie
³¹czy siê z pewn¹ rezygnacj¹ oraz z oddaniem i powierzeniem
siê Bogu.

Id¹c za g³osem powo³ania, rezygnujemy z grzechu, ze
œwieckiego stylu ¿ycia, z za³o¿enia rodziny, utrzymywania
grzesznych znajomoœci. Do pewnego stopnia jest te¿ rezygna-
cja dla Chrystusa i Koœcio³a z rodziny, z której siê przysz³o:
Kto kocha ojca lub matkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie go-
dzien. I kto kocha syna lub córkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest
Mnie godzien (Mt 10,37). Odpowiedzi¹ na wezwanie Bo¿e jest
ofiara. Oddanie siê Bogu, Koœcio³owi do dyspozycji nie mo¿e
byæ po³owiczne. Tu wymagane jest pe³ne oddanie. Jeœli go nie
bêdzie, to nie bêdzie siê nigdy dobrym ksiêdzem. Mówimy
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dzisiaj: „Panie, to Ci oddajê, z tego rezygnujê, ale to mi zostaw.
Ja Ciê bêdê i tak kocha³”. O lêku przed ca³kowitym oddaniem
mówi³ Jan Pawe³ II w Polsce, w Szczecinie do alumnów, w cza-
sie trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny. W decyzji nie mo¿e byæ
po³owicznoœci. Realizacja oddania czasem siê nie udaje, nie wy-
chodzi na 100 proc., ale w decyzji nie mo¿e byæ furtki. Kto w de-
cyzji zostawi sobie furtkê, ten przegrywa ju¿ na starcie.

3. Apostolski wymiar powo³ania

Powo³anie jest wezwaniem do apostolstwa. Apostolstwo
jest wszêdzie mo¿liwe. A wiêc nie tylko w parafii, w duszpa-
sterstwie otwartym, ale tak¿e w klasztorze i w seminarium.
Jesteœmy aposto³ami nawzajem dla siebie. Od mojej postawy,
dziœ kleryka, a potem kap³ana, zale¿y w pewnej mierze posta-
wa mego kolegi. Ta postawa apostolska spe³nia siê tak¿e w wy-
miarze mistycznym. Od tego, jak siê modlê, od mojego umar-
twienia, od mojej pokory zale¿y, jakim bêdê aposto³em. Nie
tylko kiedyœ bêdê, ale dziœ tu i teraz jestem aposto³em.

Apostolstwo przejawia siê tak¿e w dziedzinie budzenia
powo³añ. Powo³anie jest darem Boga. Bóg jest tym, kto wzy-
wa. Jednak¿e w tym wzywaniu poœrednicz¹, poœrednio maj¹
udzia³ ludzie. Ojciec œw. Jan Pawe³ II w Adhortacji apostol-
skiej Patores dabo vobis przywo³uje scenê, w której Aposto³
Andrzej mówi swemu bratu Piotrowi: ZnaleŸliœmy Mesjasza –
to znaczy: Chrystusa. I przyprowadzi³ go do Jezusa (J 1,41).
Na tym polega w pewnym sensie istota ca³ego duszpasterstwa
powo³añ w Koœciele. Ojciec œw. wymienia œrodki budzenia
powo³añ. S¹ to: modlitwa i ¿ycie sakramentalne, g³oszenie s³o-
wa, œwiadectwa mi³oœci. Pomyœlmy, jaki mamy udzia³ w tym
duszpasterstwie powo³añ. Jak czêsto modlimy siê o powo³a-
nia, o dar powo³añ dla konkretnych osób. Nie wolno nam za-
pominaæ s³ów Chrystusa: Proœcie Pana ¿niwa, aby wyprawi³
robotników na ¿niwo swoje (Mt 9,38). Niech puste miejsca po
diakonach nas niepokoj¹. Niech bêd¹ przypomnieniem, ¿e trze-
ba siê modliæ, ¿e trzeba prosiæ Pana ¿niwa o nowych robotni-
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ków. Niech ta sprawa powo³añ nie bêdzie dla nas marginesem,
ale niech nam le¿y na sercu. Chrystus chce, ¿eby to by³o tak¿e
nasze dzie³o, a nie tylko Jego.

Kaplica w MWSD we Wroc³awiu – 14 maja 1992 r.

16 MAJA – ŒW. ANDRZEJA BOBOLI, KAPLANA I MÊCZENNIKA
Ap 12,10-12a; 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26

Œw. Andrzej Bobola – aposto³ jednoœci

1. Curriculum vitae œw. Andrzeja Boboli

Tutejsza wspólnota parafialna prze¿ywa dzisiaj swoj¹ uro-
czystoœæ odpustow¹, bowiem dzisiejsza niedziela zbiega siê
z uroczystoœci¹ niebieskiego patrona tej wspólnoty i tego ko-
œcio³a, a jest nim œw. Andrzej Bobola. Jako patron jest ów œwiêty
szczególnym opiekunem nie tylko tej budowli sakralnej, w któ-
rej siê znajdujemy, ale przede wszystkim jest opiekunem
wszystkich ludzi przychodz¹cych do tego koœcio³a na modli-
twê. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e dzieñ œwiêta patrona parafii,
czyli dzieñ odpustu parafialnego, jest dniem imienin wszyst-
kich mieszkañców parafii. Zatem przybywamy dziœ do tutejsze-
go koœcio³a jakby na uroczystoœæ imieninow¹ was wszystkich.

Na liturgii dzisiejszej winniœmy przypomnieæ sobie postaæ
naszego œwiêtego patrona. Winniœmy siê zastanowiæ nad jego
œwiêtoœci¹: co siê na ni¹ z³o¿y³o?; jakie przes³anie, jaki testa-
ment, zostawi³ nam niebieski patron?

Œw. Andrzej Bobola przyszed³ na œwiat 30 listopada 1591
roku w Strachocinie, w ziemi sanockiej. Uczêszcza³ do szkó³
jezuickich w Wilnie. W dwudziestym roku ¿ycia wst¹pi³ do
Towarzystwa Jezusowego w Wilnie. Po z³o¿eniu œlubów za-
konnych odby³ studia filozoficzno-teologiczne w Akademii



114

Wileñskiej. W roku 1622 otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Jako
m³ody kap³an odznacza³ siê wielkim umi³owaniem modlitwy,
ujawni³ siê tak¿e jako dobry kaznodzieja i gorliwy spowied-
nik, jednym s³owem – jako dobry duszpasterz. Pracowa³ ko-
lejno w ró¿nych miejscowoœciach na Kresach Wschodnich:
w Nieœwie¿u, Wilnie, Po³ocku, a tak¿e w £om¿y, Warszawie
i na koniec w Piñsku. W ostatniej placówce spêdzi³ ostatni,
d³ugi etap swego ¿ycia. Tam te¿ da³ siê poznaæ w sposób szcze-
gólny jako wybitny kaznodzieja, gorliwy i dobry kap³an, opie-
kun Sodalicji Mariañskiej, przyjaciel i opiekun chorych.

Podejmowa³ wielokrotnie g³oszenie misji i rekolekcji
w okolicznych wsiach i miasteczkach. Nazywano go ³owc¹
dusz, aposto³em Piñszczyzny, duszochwatem. Jako ¿arliwy
aposto³ pozyska³ dla Koœcio³a katolickiego wielu prawos³aw-
nych. Zabiega³ o jednoœæ Koœcio³a. Za swoj¹ gorliwoœæ apo-
stolsk¹ by³ powszechnie chwalony, ale tak¿e narazi³ siê wro-
gom Koœcio³a.

Zaczê³y siê wojny kozackie. Kozacy napadali na bezbron-
ne wsie i miasta i niszczyli doszczêtnie wszystko, co stanê³o
im na drodze, zw³aszcza duchowych przywódców Polaków.

W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski i wy-
r¿nêli katolików i ¯ydów. Ks. Andrzej przebywa³ w tym cza-
sie w s¹siednim Peredyle. Tam go jednak schwytano. Przy-
wleczono go do Janowa i zmuszano do wyparcia siê wiary.
Kiedy œwi¹tobliwy kap³an nie zapar³ siê Chrystusa, wówczas
poddano go ciê¿kim katorgom. Pobitego i poranionego kap³a-
na oprawcy rzucili na stó³ w miejskiej rzeŸni. Przypiekali cia-
³o ogniem, domagali wyparcia siê wiary. Sta³oœæ, nieustêpli-
woœæ ks. Andrzeja doprowadzi³a ¿o³nierzy do wœciek³oœci.
Zdarli mu skórê z r¹k, z piersi, z pleców, wyk³uli oko, a rany
posypywali plewami i sieczk¹. Bohaterski mêczennik wzywa³
imienia Jezusa i Maryi. By nie móg³ wo³aæ i modliæ siê, odciê-
to mu jêzyk, wargi i nos. Powieszono u sufitu za nogi. Wresz-
cie ciêciem szabli zadano œmieræ. Dzia³o siê to wszystko 16
maja 1657 roku.
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Tak odszed³ z tego œwiata kap³an Chrystusa. Upodobni³ siê
do swego Mistrza nie tylko przez dobre, szlachetne, kap³añ-
skie ¿ycie, ale tak¿e poprzez ogromne cierpienie, jakie poprze-
dzi³o jego œmieræ. Cia³o mêczennika pochowano pod o³tarzem
w Piñsku. W wyniku rozbiorów, powstañ narodowych, wojen
by³o ono kilkakrotnie przenoszone. Podobno przez d³ugie lata
nie ulega³o rozk³adowi. Uroczystej kanonizacji ks. Andrzeja
Boboli dokona³ papie¿ Pius XI w uroczystoœæ Zmartwych-
wstania Pañskiego 1938 roku w Rzymie. Cia³o œwiêtego spro-
wadzono z Rzymu i z³o¿ono w koœciele oo. Jezuitów w War-
szawie przy ulicy Rakowieckiej. Tam spoczywa do dziœ.

Jakie przes³anie zostawi³ nam œw. Andrzej Bobola; w czym
winniœmy go naœladowaæ?

2. Przes³anie – testament ¿ycia œw. Andrzeja Boboli

U³ó¿my ten testament œwiêtego w kilku punktach:

a) Potrzeba cierpienia dla Chrystusa
Dla Chrystusa trzeba cierpieæ. Praca dla rozwoju królestwa

Bo¿ego na ziemi bywa czêsto okupiona cierpieniem. Dzie³o
Chrystusa by³o, jest i bêdzie zwalczane, deptane. Za wartoœci
ewangeliczne cierpia³o bardzo wielu ludzi w historii Koœcio-
³a. Diabe³ nie rezygnuje z walki. Nadal toczy siê bój o dusze.
Dziœ ludzie mówi¹, ¿e urwa³ siê z ³añcucha i grasuje, bo wi-
daæ, jak jest ³amane prawo Bo¿e i ludzie musz¹ cierpieæ.

Trzynastego maja 2000 roku, w czasie trzeciego pobytu
w Fatimie, Ojciec œw. Jan Pawe³ II beatyfikowa³ dwoje pa-
stuszków, Franciszka i Hiacyntê, dzieci, którym objawi³a siê
Matka Bo¿a. W uroczystoœci bra³a udzia³ s. £ucja, która wraz
z Franciszkiem i Hiacynt¹ kilkakrotnie widzia³a Maryjê i roz-
mawia³a z Ni¹. Przez dzieci Matka Bo¿a przekaza³a œwiatu
wezwanie do modlitwy ró¿añcowej i do pokuty. £ucja otrzy-
ma³a od Maryi tzw. sekret fatimski. Zosta³ on powierzony Ojcu
œw. Kard. Angelo Sodano na zakoñczenie uroczystoœci beaty-
fikacyjnych w obecnoœci Ojca œw. ujawni³ tzw. trzeci¹ tajem-
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nicê fatimsk¹. Dotyczy³a ona cierpienia Papie¿a, zamachu na
jego ¿ycie.

Cierpienie jest czêœci¹ naszego ¿ycia. Pan Bóg powo³uje
nas do cierpienia. Mêczennicy, których czcimy w Koœciele,
przypominaj¹ nam, jak nale¿y prze¿ywaæ chwile cierpienia.

Pozwól, ¿e ciê zapytam: czy jesteœ gotów cierpieæ za Bo¿¹
sprawê? Czy jesteœ zdolny upodobniæ siê do cierpi¹cego Chry-
stusa, jeœli od ciebie kiedyœ tego za¿¹daj¹? Krzy¿a nie mo¿na
wyrzuciæ z ¿ycia. Najlepsza nauka i technika nie wyeliminuj¹
krzy¿a. Pamiêtaj, wiernoœæ Bogu czasem rodzi sprzeciw. S¹
takie sytuacje, ¿e trzeba siê daæ ukrzy¿owaæ. Jeœli jeszcze nie
nios³eœ krzy¿a, to jeszcze mo¿e poniesiesz.

Dobr¹ form¹ pokuty jest solidne wype³nianie obowi¹zków
osobistych, rodzinnych i spo³ecznych. Powtórzy³a do tak¿e
siostra £ucja.

b) Troska o zachowanie jednoœci
Œw. Andrzej Bobola jednoczy³ ró¿nych wyznawców

w jedn¹ rodzinê dzieci Bo¿ych. Jednoczy³ wyznania katolic-
kie i prawos³awne. Jednoczy³ narody Ewangeli¹ Chrystusa.
Dlatego czytamy dziœ ewangeliê: Ojcze Œwiêty, proszê, aby wszy-
scy stanowili jedno (J 17,21). Œw. Andrzej przypomina nam dziœ
o obowi¹zku zaprowadzania jednoœci. Jednoœæ to wielka war-
toœæ. Dobrze siê ¿yje wœród ludzi, którzy stanowi¹ jedno (w
rodzinie, s¹siedztwie, zak³adzie pracy, w narodzie, we wspól-
nocie miêdzynarodowej). Brak jednoœci jest wielkim drama-
tem, a czêsto i tragedi¹ (Ba³kany, parlament, rodziny rozbite).

Mo¿emy siê zastanowiæ, w jakich dziedzinach winniœmy
zaprowadzaæ jednoœæ. Wska¿my g³ówne obszary.

– Jednoœæ z samym sob¹
Cz³owiek bywa czasem wewnêtrznie rozbity. Co innego

myœli, co innego mówi, a jeszcze co innego czyni. Potrafi mieæ
wiele twarzy. Jest chor¹giewk¹. Czasem prze¿ywa dramat z te-
go powodu, ¿e pragnie dobra, a w praktyce czyni z³o. Musimy
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siê wewnêtrznie integrowaæ. Trzeba dbaæ o to, by ¿yæ wed³ug
wewnêtrznych przekonañ. Powinniœmy tak¿e zabiegaæ o to, by
za naszym poznaniem dobra nastêpowa³ wybór tego dobra
przez nasza wolê.

– Jednoœæ z drugim cz³owiekiem
Nikt z nas nie jest samotn¹ wysp¹. ¯yjemy razem. Podsta-

wowa wspólnota naszego ¿ycia to rodzina. Jak¿e wa¿na jest
jednoœæ w rodzinie. Co robisz, by twoja rodzina by³a zjedno-
czona? Nie spychaj winy na innych. Od ciebie tak wiele zale-
¿y. Zauwa¿, ¿e w naturze ka¿dego z nas jest zakodowana chêæ
rz¹dzenia drugimi. Mamy sob¹ rz¹dziæ, nad sob¹ panowaæ.
Innym zaœ mamy s³u¿yæ. Gdy s³u¿ysz, jesteœ wielki, gdy roz-
kazujesz i innych zniewalasz, jesteœ ma³y. B¹dŸ aposto³em jed-
noœci tam, gdzie ¿yjesz: w domu, w pracy, wœród twoich s¹-
siadów.

– Jednoœæ z Bogiem
Autentyczna jednoœæ ka¿dego z nas z Bogiem to fundament

wszelkiej jednoœci. Kto jest naprawdê jedno z Bogiem, to bê-
dzie w jednoœci i z cz³owiekiem. Jednoœæ z Bogiem wyra¿a siê
w codziennej modlitwie i przyjmowaniu Komunii œw. Czy je-
steœ jedno z Bogiem? Czy dzisiaj rano pomodli³eœ siê? Czy
dzisiaj przyjdziesz tu do o³tarza, by przyj¹æ Bo¿y Chleb, by
staæ siê jedno z Chrystusem. Popatrz na Ojca œw. On, który
chce zjednoczyæ ludzkoœæ, tyle czasu spêdza na modlitwie. By³
ju¿ trzy razy w Fatimie, d³ugo modli³ siê w skupieniu. Gdy by³
tam pierwszy raz, w rocznicê zamachu na swoje ¿ycie, klêcza³
godzinê i kwadrans przed figur¹, zatopiony w modlitwie.

3. Duch Œwiêty przez Eucharystiê – Ÿród³em jednoœci

Sk¹d mo¿na nabieraæ si³y to naœladowania œw. Andrzeja
Boboli? Źród³o jest ci¹gle to samo. Jest nim Eucharystia. Msza
œw., która uobecnia ofiarê krzy¿a Syna Bo¿ego, przypomina
nam o cierpieniu, o potrzebie sk³adania swego ¿ycia w ofierze
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Panu Bogu. To sk³adanie ¿ycia nie mo¿e siê obyæ bez cierpie-
nia. Eucharystia jest tak¿e Ÿród³em jednoœci. Tutaj, przy o³ta-
rzu, stajemy siê jedno, jedno: z Bogiem i jedno miêdzy sob¹;
tutaj nabieramy mocy do jednoczenia naszych rodzin, do prze-
zwyciê¿ania wszelkich podzia³ów w naszym ¿yciu.

Na imieninach sk³adamy sobie ¿yczenia. ̄ yczenia moje s¹
takie: Abyœcie byli jedno z Bogiem, Koœcio³em, w rodzinach,
s¹siedztwach; abyœcie byli wytrwali w dobrym, abyœcie siê nie
zniechêcali trudnoœciami, aby œw. Andrzej, wasz patron, wy-
prasza³ wam obfite dary niebieskie.

Milicz, par. pw. œw. Andrzeja Boboli – 15 maja 1983 r.; 16 maja 1999;
Wroc³aw-KuŸniki, par. pw. œw. Andrzeja Boboli – 14 maja 2000 r.



Czerwiec
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5 CZERWCA – ŒW. BONIFACEGO, BISKUPA I MÊCZENNIKA
2 Mch 7,1-2.9-14; Dz 26,19-23; J 10,11-16

Wezwani do sk³adania œwiadectwa wiary

1. Curriculum vitae œw. Bonifacego

Œw. Bonifacy urodzi³ siê w po³udniowej Anglii ok. roku
675. Europa w tym czasie by³a spustoszona przez wêdrówki
ludów. Bonifacy wst¹pi³ do zakonu benedyktyñskiego. Zosta³
kap³anem. Odczu³ w sobie jednak powo³anie misyjne. Dlate-
go przyby³ na kontynent europejski. Uda³ siê najpierw do Rzy-
mu do papie¿a. Otrzymawszy b³ogos³awieñstwo Grzegorza II,
wyruszy³ za Alpy na pracê misyjn¹. G³osi³ Ewangeliê na dzi-
siejszych ziemiach niemieckich: w Turyngii, Fryzji i Hesji. Po
jakimœ czasie uda³ siê ponownie do Rzymu. Otrzyma³ tam sa-
krê biskupi¹ i powróci³ znowu do pracy misyjnej wœród naro-
dów germañskich. Zak³ada³ tu klasztory i placówki duszpa-
sterskie. Nastêpnie uda³ siê do Rzymu po raz trzeci. Papie¿
Grzegorz III mianowa³ Bonifacego arcybiskupem i pos³a³ go
z powrotem, aby tam zorganizowa³ administracjê koœcieln¹.
Bonifacy pozak³ada³ w dzisiejszych Niemczech pierwsze bi-
skupstwa: w Bawarii, Hesji i Turyngii. Za³o¿y³ tak¿e opactwo
benedyktyñskie w Fuldzie, w mieœcie, które sta³o siê oœrod-
kiem ¿ycia religijnego ca³ej Germanii. Zwo³a³ tak¿e kilka sy-
nodów, na których omawiano wa¿ne sprawy ówczesnego Ko-
œcio³a na tamtych terenach. Nastêpnie podj¹³ na nowo próbê
chrystianizacji Fryzów. I tutaj wœród nich poniós³ œmieræ mê-
czeñsk¹ wraz z 52 towarzyszami w niedzielê Zes³ania Ducha
Œwiêtego, 5 czerwca 754 roku. Cia³o jego poprzez Utrecht i Mo-
guncjê sprowadzono uroczyœcie do Fuldy, gdzie znajduje siê
do dnia dzisiejszego.

Kult œw. Bonifacego upowszechni³ siê ju¿ w Niemczech
w IX wieku. Œwiêty jest uwa¿any za g³ównego aposto³a Nie-



122

miec. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ przyczyni³ siê do jednoczenia Eu-
ropy. Odegra³ dla Niemiec podobn¹ rolê, jak dla nas œw. Woj-
ciech.

2. Œw. Bonifacy wzorem dobrego pasterza

W liturgiczne wspomnienie œw. Bonifacego czytamy ewan-
geliê o dobrym pasterzu. Tym dobrym Pasterzem w naczel-
nym znaczeniu jest Jezus Chrystus. Sam nazwa³ siê dobrym
pasterzem. Najwa¿niejszym znamieniem dobrego pasterza jest
oddanie ¿ycia za owce. Jezus odda³ swoje ¿ycie za nas, za
swoje owce. W Jego œlady poszed³ w³aœnie œw. Bonifacy. On
te¿ odda³ ¿ycie za owce. By³ dobrym pasterzem zatroskanym
o to, by ludzie wierzyli w Chrystusa, by ¿yli Jego Ewangeli¹.
W tym wzglêdzie œw. Bonifacy podobny jest do œw. Wojcie-
cha, do œw. Stanis³awa i do innych œwiêtych mêczenników,
którzy oddali ¿ycie za wiarê w Chrystusa.

Takim dobrym pasterzem by³ ongiœ œw. Pawe³, który tak
wiele uczyni³ dla Chrystusa. W dzisiejszym czytaniu wyzna-
je: z pomoc¹ Bo¿¹ ¿yjê do dzisiaj i dajê œwiadectwo ma³ym
i wielkim, nie g³osz¹c nic ponad to, co przepowiedzieli proro-
cy i Moj¿esz, ¿e Mesjasz ma cierpieæ, ¿e pierwszy zmartwych-
wstanie, ¿e g³osiæ bêdzie œwiat³o zarówno ludowi, jak i poga-
nom (Dz 26,22-23).

Podobn¹ postawê reprezentowali synowie Machabeusza,
którzy wybierali œmieræ ani¿eli przekroczenie prawa Bo¿ego.

3. Nasze œwiadectwo o Chrystusie

a) Œwiadectwo biskupów i kap³anów
O Chrystusie sk³adaj¹ dziœ œwiadectwo biskupi i kap³ani.

W piêknym stylu sk³ada je Biskup Rzymu. Budujemy siê jego
œwiadectwem. Prze¿ywamy jego obecnoœæ na polskiej ziemi.
Wczoraj w Kaliszu Ojciec œw. wspomina³ kap³anów, którzy
dawali œwiadectwo o Chrystusie w ¿yciu obozowym w Dachau.
Wœród pasterzy Koœcio³a sk³ada³ tam œwiadectwo o Chrystu-
sie bp Ignacy Je¿, by³y biskup koszaliñsko-ko³obrzeski. Przy-
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pomnijmy, ¿e w czasie drugiej wojny œwiatowej ¿ycie straci³o
w ró¿nych miejscach prawie trzy tysi¹ce polskich ksiê¿y.

b) Œwiadectwo ma³¿onków i rodziców
Spoœród grona œwiêtych niewiast, znakomitych œwiadków

Chrystusa, wspomnijmy dziœ Stanis³awê Leszczyñsk¹ (1896-
-1974). By³a wzorow¹ ¿on¹ i matk¹, wychowawczyni¹ trzech
synów i córki. Z zawodu by³a po³o¿n¹. Gdy znalaz³a siê w obo-
zie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau (1943-1945), nazy-
wano j¹ tam  „mam¹”. W obozie przyjê³a na œwiat ponad 3
tysi¹ce niemowl¹t. W ksi¹¿ce Chrzeœcijanie nazwana jest przez
autorkê tekstu „matk¹ bezbronnych”. „Nim przyst¹pi³a do przy-
jêcia porodu – klêka³a i z twarz¹ ukryt¹ w d³oniach – modli³a
siê […], ¿eby poród siê uda³” – zeznaje naoczny obozowy
œwiadek, Janina Pstr¹g. Najstarszy syn, Bronis³aw, zanotowa³
we wspomnieniu o matce: „Dziecko dla niej by³o najwiêkszym
cudem œwiata, a akt rodzenia najwspanialszym biologicznym
uniesieniem natury”. Z nara¿eniem ¿ycia, kieruj¹c siê chrze-
œcijañskim sumieniem, wbrew poleceniom w³adz obozowych
s³u¿y³a ¿yciu, opiekuj¹c siê noworodkami i matkami w strasz-
nych, nieludzkich warunkach obozowej katorgi. Alina Nowak
koñczy swoj¹ relacjê o Stanis³awie Leszczyñskiej nastêpuj¹-
co: „Dla pokoleñ, które ¿yæ musz¹ ze œwiadomoœci¹ tragizmu
i okrucieñstwa najwiêkszej w dziejach ludzkoœci zbrodni, lu-
dzie tej miary, co Leszczyñska, ocalaj¹ wiarê w godnoœæ i wiel-
koœæ cz³owieka. Udowadniaj¹, ¿e nawet w bezprzyk³adnie nie-
ludzkich warunkach obozów zag³ady, w sytuacji skrajnej, hi-
tleryzm nie zniszczy³ w cz³owieku odruchów najwartoœciow-
szych – bezinteresownego poœwiêcenia, wspó³czucia, solidar-
noœci i pragnienia przyjœcia z pomoc¹”.

Niech te przyk³ady wielkich chrzeœcijan zachêc¹ nas do
œwiadczenia o naszej wierze w codziennym ¿yciu. Nabierzmy
z tej Eucharystii mocy do stawania siê ka¿dego dnia, jakby od
nowa, œwiadkami Chrystusa Zmartwychwsta³ego.

Koœció³ pw. œw. Bonifacego we Wroc³awiu – 5 czerwca 1997 r.
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13 CZERWCA – ŒW. ANTONIEGO Z PADWY
 Iz 61,1-3a; £k 10,1-9

Zwiastuni pokoju Chrystusa

Wstêp

Prze¿ywamy dziœ doroczn¹ uroczystoœæ odpustow¹ w tu-
tejszej wspólnocie parafialnej. Jest to dzieñ szczególny dla
wszystkich parafian. S¹ to jakby imieniny parafii. Tak jak ka¿-
dy ochrzczony cz³owiek ma swojego patrona w niebie i w dzieñ
Jego œwiêta czy wspomnienia obchodzi swoje imieniny, tak
i ka¿da parafia ma swojego patrona i opiekuna w niebieskim
domu i równie¿ w dzieñ œwiêta tego patrona obchodzi swoje
imieniny. Mamy zatem dzisiaj w tutejszej parafii uroczystoœæ
imieninow¹, uroczystoœæ odpustow¹.

Na imieniny przychodzi siê z kwiatami, prezentami, a zw³asz-
cza z dobrym, ¿yczliwym s³owem. Ludzie bliscy spotykaj¹ siê,
by siê razem cieszyæ, dzieliæ siê doœwiadczeniami.

Nasza uroczystoœæ imieninowa, odpustowa gromadzi nas
wszystkich wokó³ Chrystusowego o³tarza. Chcemy tutaj z³¹-
czyæ siê we wspólnej modlitwie. Wypada nam dzisiaj w szcze-
gólny sposób skierowaæ nasz¹ myœl i nasz¹ modlitwê w stronê
niebieskiego patrona, duchowego opiekuna was wszystkich.
Tym patronem, jak wszyscy dobrze wiemy, jest œw. Antoni
Padewski.

Ka¿dy cz³owiek i ka¿dy parafianin powinni znaæ ¿ywot
swojego niebieskiego patrona. Poniewa¿ w ci¹gu roku sylwetki
naszych patronów indywidualnych i wspólnotowych siê zacie-
raj¹, dlatego jest rzecz¹ bardzo s³uszn¹ i potrzebn¹ na nowo
przyjrzeæ siê naszym patronom w dzieñ odpustu parafialnego.
Pytamy dziœ zatem: kim by³ œw. Antoni? czym charakteryzo-
wa³o siê jego ¿ycie?
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1. Curriculum vitae œw. Antoniego

Antoni urodzi³ siê w roku 1195 w Lizbonie, w Portugalii.
Na chrzcie œw. otrzyma³ imiê Ferdynand. W piêtnastym roku
¿ycia wst¹pi³ do klasztoru kanoników regularnych œw. Augu-
styna. Po dwu latach przeniós³ siê do klasztoru Santa Cruz
w mieœcie Coimba, gdzie pog³êbia³ swoje studia teologiczne.
W 1220 roku przyniesiono do miasta Coimby cia³a piêciu
mêczenników franciszkañskich, misjonarzy z Afryki. Antoni
prze¿y³ ich mêczeñsk¹ ofiarê. Wiedziony g³osem Bo¿ym wst¹-
pi³ do Zakonu Braci Mniejszych œw. Franciszka. Imiê zakonne
zapo¿yczy³ od patrona klasztoru, œw. Antoniego Pustelnika.
Nastêpnie zosta³ wys³any na misje do Maroka do Afryki. Tam
zapad³ na zdrowiu i rych³o musia³ wróciæ do rodzinnego kra-
ju. W drodze powrotnej nie zdo³a³ jednak dotrzeæ do Portuga-
lii. Burza morska zapêdzi³a go na Sycyliê. Stamt¹d uda³ siê do
Asy¿u (1221), gdzie trwa³a kapitu³a generalna. Z Asy¿u pro-
wincja³ wys³a³ go do Romanii – œrodkowych W³och. Wnet
Antoni zas³yn¹³ jako utalentowany kaznodzieja. Przemierza³
pó³nocne W³ochy, na jakiœ czas uda³ siê tak¿e do Francji. Wszê-
dzie porywa³ s³uchaczy wspania³ymi kazaniami. Poœród jego
s³uchaczy byli uczeni i mo¿ni ówczesnego œwiata. Papie¿ Grze-
gorz IX wezwa³ go, aby by³ kaznodziej¹ dla kardyna³ów i pra-
³atów Kurii Rzymskiej. Ostatnie lata ¿ycia Antoni spêdzi³ w Pa-
dwie, w pó³nocnych W³oszech. W koñcowych miesi¹cach
¿ycia usun¹³ siê w zacisze do ma³ej miejscowoœci pod Padw¹.
Tu¿ przed œmierci¹ kaza³ siê zawieŸæ do Padwy. Umar³ przed
bram¹ klasztoru Sióstr Klarysek w Padwie 13 czerwca 1231
roku. Jego pogrzeb by³ prawdziw¹ manifestacj¹ ówczesnej lud-
noœci. Podobno ju¿ w czasie pogrzebu i wkrótce po nim wy-
darzy³o siê przy grobie Antoniego wiele cudów. W niespe³na
rok po œmierci, 30 maja 1232 roku papie¿ Grzegorz IX og³osi³
Antoniego œwiêtym. Nowy œwiêty franciszkañski obok œw.
Franciszka sta³ siê niezwykle lubianym i bardzo czczonym
œwiêtym.
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2. Kult œw. Antoniego w Koœciele

Kult œw. Antoniego szybko rozszerzy³ siê po ca³ych W³o-
szech, a potem w ca³ym Koœciele katolickim, w tym tak¿e
w Polsce. W Padwie wybudowano wspania³¹ bazylikê. Jest jed-
nym z najbardziej czczonych i popularnych œwiêtych. Od po-
cz¹tku czczony jest jako cudotwórca, orêdownik w ró¿nych
zmartwieniach, zw³aszcza w poszukiwaniu zgubionych rzeczy.
Popularny kult znalaz³ te¿ godne odbicie w sztuce. Pocz¹tko-
wo œw. Antoni przedstawiany by³ z ksi¹¿k¹ w rêku. Potem
przedstawiano go z lili¹ w rêku, a nastêpnie z Dzieci¹tkiem
Jezus na rêku.

Dzisiaj figurkê œw. Antoniego znajdujemy niemal w ka¿-
dym koœciele. Widzimy przy tych figurach zawsze œwie¿e kwiaty
i modl¹cych siê ludzi. W wielu koœcio³ach odprawiane s¹ regu-
larne nabo¿eñstwa ku czci œw. Antoniego. S¹ wyczytywane proœ-
by i podziêkowania. Kroniki parafialne i klasztorne zanotowa³y
wiele cudownych wydarzeñ za spraw¹ œw. Antoniego. Wszyst-
ko to œwiadczy o tym, ¿e œw. Antoni jest bardzo bliski wspó³-
czesnym ludziom. Jego kult polecaj¹ dzisiejsi papie¿e. Papie¿
Leon XIII nazwa³ go „œwiêtym ca³ego œwiata”. Papie¿ Pawe³
VI nazwa³ go „drogim, bardzo dobrym, bardzo uprzejmym, bo
pe³nym us³u¿noœci, kochanym œw. Antonim”. Œw. Antoni jest
czczony tak¿e przez naszego Papie¿a. 13 czerwca 1981 roku,
gdy przypada³a 750. rocznica œmierci œw. Antoniego, Jan Pawe³
II mia³ przybyæ osobiœcie do Padwy. Z powodu zamachu na ¿ycie
wys³a³ tam sekretarza stanu kard. Casarolego.

Tê bliskoœæ, tê czeœæ i kult trzeba nam podtrzymaæ. Mamy
szczególne prawo do œw. Antoniego jako naszego patrona.
W prawdziwym kulcie chodzi nie tylko o to, by œwiêtego za-
sypywaæ proœbami, ale tak¿e by go naœladowaæ, by dziœ kon-
tynuowaæ jego styl ¿ycia.

Dodajmy jeszcze, ¿e œw. Antoni otrzyma³ bardzo zaszczyt-
ny tytu³: Doctor Evangelicus – „doktor ewangeliczny”. Zna-
czy to, ¿e ¿y³ autentycznie wed³ug Ewangelii.

Jak¹ Ewangeliê swym ¿yciem wypisa³ nam œw. Antoni?
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3. Przes³anie œw. Antoniego dla nas

Po pierwsze, œw. Antoni dziœ przypomina nam, ¿e winni-
œmy siaæ ziarno Ewangelii Chrystusowej wokó³ nas. Nie bój-
my i nie wstydŸmy siê mówiæ o Bogu w naszych domach, ro-
dzinach, s¹siedztwach, z doros³ymi i z dzieæmi. Nie ograni-
czajmy modlitwy i rozmów religijnych do koœcio³a. Ewange-
lii, s³ów prawdy, potrzebuje dzisiejszy œwiat. Trzeba j¹ dalej
przekazywaæ. Z pewnoœci¹ jest to podstawowa funkcja kap³a-
nów, ale nie tylko! To jest zadanie wszystkich chrzeœcijan. To
zadanie wyrasta z faktu naszego chrztu i bierzmowania. Mamy
na co dzieñ tak wiele k³amstwa, przewrotnej propagandy. G³o-
œmy przeto Ewangeliê, budŸmy nadziejê.

Po drugie, winniœmy bardziej postawiæ na modlitwê. Œw.
Antoni by³ cz³owiekiem – jak mówi¹ jego ¿yciorysy – który
oddawa³ siê kontemplacji. Pomyœl, jak wygl¹da modlitwa
w twoim ¿yciu. Jak rano zaczynasz dzieñ? Mo¿e siê œpieszysz
do autobusu, do obory. Dzisiaj œwiatu potrzebny jest duch spo-
koju. Dlaczego narzekasz, ¿e jesteœ nerwowy, roztrzêsiony?
Byæ mo¿e, ¿e kiedyœ dojdzie do tego, ¿e lekarz zamiast table-
tek bêdzie nam zapisywa³ milczenie.

Po trzecie, winniœmy byæ siewcami mi³oœci, ¿yczliwoœci.
Œw. Antoni w tym celowa³. Bra³ w obronê uciœnionych, bied-
nych. Chcia³, by ludzie ¿yli ze sob¹ dobrze, ¿eby siê wzajem-
nie nie niszczyli, nie deptali, nie poniewierali.

Zauwa¿amy, ¿e ludzie stali siê dzisiaj bardziej agresywni
i dokuczliwi. Naszym spokojem, ¿yczliwoœci¹ winniœmy wpro-
wadzaæ w œrodowisko naszego ¿ycia ³ad, pokój Chrystusowy.

Jest nam dzisiaj ciê¿ko! Naród zosta³ upokorzony! B¹dŸ-
my sobie braæmi i siostrami. S³u¿my tym wartoœciom, którym
s³u¿y³ œw. Antoni. Nie dajmy siê podzieliæ.

Zakoñczenie

Ceñmy sobie ¿ycie w przyjaŸni z Bogiem, ¿ycie w ³asce
uœwiêcaj¹cej. Zrozumiejmy, ¿e jest to normalny stan ¿ycia
chrzeœcijañskiego, ¿ycie w ³asce Bo¿ej, w przyjaŸni z Bogiem,
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a nie ¿ycie w grzechu. Zachêcam was ja, wiêzieñ w Panu, aby-
œcie postêpowali w sposób godny powo³ania, jakim zostaliœcie
wezwani, z ca³¹ pokor¹ i cichoœci¹, z cierpliwoœci¹, znosz¹c sie-
bie nawzajem w mi³oœci. Usi³ujcie zachowaæ jednoœæ Ducha
dziêki wiêzi, jak¹ jest pokój (Ef 4,1-4) – zachêca nas œw. Pawe³.

Na imieninach sk³adamy sobie ¿yczenia. Dziœ wasze imieni-
ny. Czego wam ¿yczyæ? ¯yczê ksiêdzu Proboszczowi i wam,
by ¿ycie wasze by³o podobne do ¿ycia œw. Antoniego. Starajcie
siê widzieæ i myœleæ tak jak on i tak jak on kochaæ Boga i ludzi.

Ratowice – 13 czerwca 1982 r. oraz 13 czerwca 1985 r.;
G¹dkowice – 17 czerwca 1984 r.; Borek Strzeliñski – 17 czerwca 2001 r.

17 CZERWCA – ŒW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
1 J 3,14-18; Mt 25,31-40

Byæ dobrym jak chleb

1. Biogram ¿ycia œw. Brata Alberta

Adam Chmielowski urodzi³ siê w Igo³omi ko³a Krakowa
w 1845 roku. Od m³odoœci odznacza³ siê talentem malarskim.
Jako niespe³na dwudziestoletni m³odzieniec wzi¹³ udzia³ w Po-
wstaniu Styczniowym, w którym straci³ nogê, pozostaj¹c do
koñca ¿ycia kalek¹. Po ukoñczeniu studiów malarskich podj¹³
pracê artystyczn¹. Zapowiada³ siê jako znakomity malarz, ce-
niony przez wielkich mistrzów pêdzla. Jednak¿e po nied³ugim
czasie okaza³o siê, ¿e to nie by³o dla niego pierwszorzêdne
powo³anie. Adam zostawi³ pêdzel i farby, by pochyliæ siê nad
ubogim, bezdomnym cz³owiekiem. Podj¹³ dzia³alnoœæ chary-
tatywn¹ wobec krakowskich biedaków. Za³o¿y³ Zgromadze-
nie Braci i Sióstr Pos³uguj¹cych Ubogim, zwane od jego imie-
nia albertynami.  Aposto³ ubogich zmar³ w Krakowie w roku
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1916. Dnia 22 czerwca 1983 roku papie¿ Jan Pawe³ II zaliczy³
go w Krakowie w poczet b³ogos³awionych. Ten sam papie¿
kanonizowa³ go 12 listopada 1989 r.

2. Mi³osierdzie istot¹ chrzeœcijañstwa

W liturgiczne wspomnienie œw. Brata Alberta czytamy
ewangeliê o S¹dzie Ostatecznym. Bêdzie to s¹d z mi³oœci.
Chrystus potwierdzi dobre czyny sprawiedliwych, które by³y
adresowane do drugiego cz³owieka, bêd¹cego w potrzebie.
Uroczyœcie oznajmi, ¿e te czyny mi³osierdzia spe³nione wo-
bec ludzi w potrzebie by³y czynami spe³nionymi wobec Nie-
go: Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliœcie jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili (Mt
25,40). Z powy¿szych s³ów wynika, ¿e najwa¿niejszy jest
cz³owiek, w którym ukrywa siê Jezus Chrystus. Wra¿liwoœæ na
cz³owieka w potrzebie, mi³osierdzie wobec niego bêdzie osta-
tecznym kryterium oceny ka¿dego mieszkañca naszej ziemi.

Do tego stwierdzenia nawi¹za³ w 1956 roku abp Karol
Wojty³a w kazaniu wyg³oszonym z okazji 50-lecia œmierci
Brata Alberta. Mówi³ wtedy: „W s³u¿bie mi³osierdzia nawet
fundusze nie s¹ najwa¿niejsze, nawet domy, zak³ady, szpitale
nie s¹ najwa¿niejsze, chocia¿ s¹ to œrodki niezbêdne. Najwa¿-
niejszy jest cz³owiek; trzeba œwiadczyæ swoim cz³owieczeñ-
stwem, sob¹. Tutaj Brat Albert jest dla nas nieporównanym
wzorem. Nie mia³ prawie ¿adnych œrodków, nie dysponowa³
¿adnymi funduszami, ¿adnymi gotowymi instytucjami, posta-
nowi³ dawaæ siebie. Dlatego rzuci³ go Bóg na kolana przed
cz³owiekiem najbardziej wydziedziczonym, a¿eby dawa³ sie-
bie. I dawa³ do koñca swoich dni, dawa³ ze wszystkich si³. By³
to wyraz jego wiary i mi³oœci”.

3. Mi³osierdzie sprawdzianem naszej wiary

W kontekœcie powy¿szych myœli mo¿emy powiedzieæ, ¿e
w czynach mi³osierdzia najczytelniej sprawdza siê nasza wia-
ra i nasza osobista wiêŸ z Panem Bogiem.
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Kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wroc³awski w latach
1976-2004, mówi³ ka¿dego roku w maju nowo wyœwiêconym
kap³anom, ¿e powinni byæ dobrzy jak chleb, ¿e powinni byæ do
dyspozycji wszystkich, jak do dyspozycji wszystkich jest le¿¹-
cy na stole rodzinnym chleb. Ka¿dy, kto g³odny, mo¿e doñ po-
dejœæ, ukroiæ sobie kawa³ek i zaspokoiæ g³ód. W³aœnie ksi¹dz,
i ka¿dy cz³owiek, winien byæ takim chlebem, dostêpnym dla spra-
gnionych prawdy i dobra. Powinni tymi wartoœciami siê nasyciæ.

Mirków, par. pw. œw. Brata Alberta –  11 listopada 1992 r.

24 CZERWCA – NARODZENIE ŒW. JANA CHRZCICIELA
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; £k 1,57-66.80

Wersja A

 Poprzednik Pañski naszym wzorem

1. Dzieñ szczególny dla miasta

Dziœ we Wroc³awiu wielki dzieñ – œwiêto patronalne mia-
sta, œwiêto tych wszystkich, którzy w tym mieœcie mieszkaj¹.
Jest to tak¿e uroczystoœæ patronalna ca³ej archidiecezji wro-
c³awskiej i uroczystoœæ odpustowa parafii katedralnej. A wiêc
w wymiarze duchowym dzieñ ten jest donios³y dla wszystkich
córek i synów tej ziemi, tego miasta.

Jesteœmy tu przed Bogiem, do którego nale¿y czas i wiecz-
noœæ. Mówimy w wierze do Niego, ale to On przede wszyst-
kim mówi do nas i dzia³a w nas.

W Eucharystii, w której uczestniczymy, Bóg w swoim s³o-
wie, przed chwil¹ og³oszonym, postawi³ przed nami œw. Jana
Chrzciciela, którego nasi praojcowie, poprzednicy w wierze,
obrali za patrona tej katedry, tego miasta i ca³ej archidiecezji.
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Zosta³ nam przypomniany portret szczególnego cz³owieka
w dziejach zbawienia. Popatrzmy raz jeszcze na ten portret,
portret naszego patrona, namalowany pêdzlem Bo¿ego s³o-
wa. W portrecie tym zwróæmy uwagê na dwa rysy, zawarte
w dwóch pytaniach: Jak¹ misjê otrzyma³ œw. Jan i jak j¹ wy-
pe³nia³?

2. Misja œw. Jana Chrzciciela i styl jej wype³niania

Ty, dzieciê, zwaæ siê bêdziesz prorokiem Najwy¿szego, gdy¿
pójdziesz przed Panem przygotowaæ Mu drogê (£k 1,76); Po-
wo³a³ mnie Pan ju¿ z ³ona mej matki, od jej wnêtrznoœci wspo-
mnia³ moje imiê (Iz 49,1b); Ustanowiê ciê œwiat³oœci¹ dla po-
gan, aby moje zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi (Iz
49,6b); Ostrym mieczem uczyni³ me usta (Iz 49,2).

A wiêc ju¿ wiemy: Bóg powo³a³ Jana na prze³omie czasu.
Swoj¹ osob¹ Jan zamkn¹³ listê proroków Starego Przymierza.
Zosta³ wezwany, by og³osiæ ludziom nadejœcie nowego czasu,
by przygotowaæ ich na przyjêcie Zbawcy œwiata: pójdziesz
przed Panem przygotowaæ Mu drogê (£k 1,76b).

Jak to czyni³ Jan? Jak wype³nia³ swoj¹ misjê?

a) Swoj¹ misjê pe³ni³ w postawie pokuty. Poszed³ na pusty-
niê. Wybra³ ciszê. Usun¹³ siê od krzykliwego œwiata. Zostawi³
wygody tego œwiata: miêkkie szaty, wygodne ³ó¿ko, ciep³e
obiady. Swoim ascetycznym stylem ¿ycia czyni³ bardziej sku-
tecznym orêdzie pokuty, nawrócenia, które g³osi³.

b) Swoj¹ misjê Jan pe³ni³ w postawie pokory. A pod koniec
swojej dzia³alnoœci Jan mówi³: „Ja nie jestem tym, za kogo
mnie uwa¿acie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem god-
ny rozwi¹zaæ sanda³ów na nogach” (Dz 13,25).

A wiêc Jan nie sta³ siê konkurentem dla Chrystusa. Nie
odebra³ Mu chwa³y. W chwili swego triumfu, uznania od lu-
dzi, mówi³: Potrzeba, by On wzrasta³, a ja siê umniejsza³
(J 3,30).
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c) Swoj¹ misjê Jan pe³ni³ w postawie wiernoœci prawdzie,
wiernoœci prawu Bo¿emu: Ostrym mieczem uczyni³ me usta
[…]. Uczyni³ ze mnie strza³ê zaostrzon¹ (Iz 49,2). Jan w spra-
wach praw Boga nie szed³ na kompromis. Nie uznawa³ tzw.
uk³adów. Gdy Herod wzi¹³ sobie za ¿onê Herodiadê, ¿onê swe-
go brata Filipa, Jan nie schowa³ g³owy w piasek, nie udawa³,
¿e tego nie widzi, nie przestraszy³ siê majestatu dostojnika pañ-
stwowego. Stan¹³ przed nim i jasno powiedzia³: Nie wolno ci
mieæ ¿ony twego brata (Mk 6,18-19). Takie stanowisko – jak
czytamy dalej w Ewangelii – przyczyni³o siê do jego mêczeñ-
skiej œmierci, do œciêcia w wiêzieniu Heroda.

Oto sylwetka œwiêtego, którego przed wiekami obrano za
patrona tej katedry, tej archidiecezji i tego miasta.Mamy za-
tem – my wroc³awianie – w niebie wyj¹tkowego patrona. Dziœ,
w jego uroczystoœæ na nowo zastanawiamy siê, jak¹ on pe³ni
rolê wzglêdem nas i jakie zobowi¹zania ci¹¿¹ na nas wzglê-
dem niego.

3. Œw. Jan Chrzciciel wobec nas i my wobec niego

Œw. Jan Chrzciciel jest niebieskim opiekunem, stró¿em tego
miasta. Przez wieki spogl¹da na to miasto. Nie tylko na p³y-
n¹c¹ Odrê, nie tylko na zabytki, place, ulice, fabryki, zak³ady
przemys³owe, domy mieszkalne, ale przede wszystkim na lu-
dzi. Patrzy³ ongiœ na pierwszego biskupa tego miasta i na jego
56 nastêpców. Patrzy³ na œw. Jadwigê, b³. Czes³awa, b³. Edytê
Stein. Patrzy³ na tych, którzy tym miastem kierowali. Patrzy³
na burmistrzów, prezydentów, artystów, twórców kultury. Pa-
trzy³ na ludzi nauki: Bart³omieja Steina, rektora wroc³awskiej
szko³y kapitulnej z XVI w., Maxa Berga, projektanta Hali Lu-
dowej, która do dziœ urzeka znawców architektury i sztuki.
Patrzy³ na Ludwika Hirszfelda, znakomitego medyka, na Hu-
gona Steinhausa, wybitnego matematyka – by wymieniæ tylko
niektórych. Otacza³ opiek¹ wszystkich mieszkañców tego mia-
sta, którzy przez wieki historii ¿yli w tym mieœcie i którzy pro-
sili go o pomoc. Patrzy³ na burze dziejowe, jakie przechodzi³o
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to miasto. Patrzy³ na okropnoœci zniszczenia tego miasta i tej
katedry w ostatnich miesi¹cach i tygodniach drugiej wojny
œwiatowej.

Ten patron patrzy dzisiaj z nieba na nas i czuwa nad nami.
Wspomaga szczególnie tych, którzy w cichej modlitwie prosz¹
go o wstawiennictwo u Boga. Patrzy na dzisiejszy nasz nowy
Wroc³aw, patrzy z mi³oœci¹, patrzy okiem dobrego stró¿a. On
dzisiaj wszystkim nam przypomina, ¿e jest do naszej dyspo-
zycji. Ale – jako nasz patron – przypomina nam tak¿e, byœmy
w jego duchu pe³nili dziœ nasz¹ s³u¿bê w tym mieœcie; aby-
œmy j¹ pe³nili w duchu pokory, by ros³a chwa³a Chrystusa
w tym mieœcie, a nie nasza.

On wzywa nas, abyœmy w jego stylu s³u¿yli prawdzie, aby-
œmy wbrew fa³szywym prorokom tego œwiata, wœród dzisiej-
szych zawirowañ, utrwalali w tym mieœcie prawo Bo¿e, które
– dodajmy – zawsze bierze w obronê cz³owieka.

4. Zakoñczenie

Gdy modlimy siê dzisiaj za w³adze koœcielne i cywilne tego
miasta, formu³ujemy w ten uroczysty dzieñ, tutaj, w tej s³a-
wetnej katedrze, nasze ¿yczenia:

Eminencjo, duchowy Gospodarzu tego miasta, któremu s³u-
¿ysz ju¿ przesz³o 20 lat, które dzisiaj obdarzy³o ciê godnoœci¹
Civitate Wratislaviensi Donatus, ¿yczymy Tobie jako nasze-
mu duchowemu ojcu – ¿yczymy, by w tej dalszej s³u¿bie dla
tego miasta wspiera³ Ciê nadal jego niebieski patron, by pod
Twoim duchowym kierownictwem Chrystus dozna³ w tym mie-
œcie wielkiej czci i chwa³y w czasie nadchodz¹cego 46. Miê-
dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. ¯yczymy, byœ
w historii tego miasta zapisa³ jak najpiêkniejsze karty.

Nasze ¿yczenia adresujemy tak¿e do cywilnych, œwieckich
zarz¹dców tego miasta.

Drodzy Panowie: Wojewodo, Prezydencie, Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej, Panie Generale! Niech waszym dzia³aniom
dla dobra tego miasta i tej ziemi towarzyszy nadal opieka nie-
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bieskiego patrona. Zapiszcie równie¿ swoj¹ szlachetn¹ dzia-
³alnoœci¹ piêkne karty najnowszej historii tego – tak wszyst-
kim nam drogiego – miasta, o którym mówi³ w tej katedrze
wielki Prymas Tysi¹clecia: „Wratislavia, Wratislavia powró-
ci³a twoja s³awa!”.

Niech treœæ tych ¿yczeñ bêdzie wpleciona w dalsz¹ nasz¹
modlitwê na tej Eucharystii, sprawowanej w intencji w³adz
i wszystkich mieszkañców tego miasta.

Katedra wroc³awska – 24 czerwca 1996 r.

Wersja B

Œw. Jan Chrzciciel – patron Koœcio³a wro-
c³awskiego

1. Nasi niebiescy patronowie

Od niepamiêtnych czasów istnieje zwyczaj nadawania na-
rodzonemu cz³owiekowi imienia. W tradycji judaistycznej czy-
niono to ósmego dnia po narodzeniu, w czasie obrzêdu obrze-
zania. W chrzeœcijañstwie ³¹czymy nadawanie imienia z sa-
kramentem chrztu œw. Wybór imienia jest zarazem desygno-
waniem dla cz³owieka niebieskiego patrona. Wybrane i nada-
ne imiê wpisujemy do ksi¹g metrykalnych, a potem do do-
wodów osobistych i innych dokumentów personalnych. Imiê
jest nazw¹ w³asn¹ osoby. Jest jej wyró¿nikiem. S³u¿y do jej
identyfikacji. Mówimy: jestem Andrzejem, Henrykiem, Bar-
bar¹, El¿biet¹.  Poprzez imiona zwracamy siê do ludzi. W ci¹-
gu roku obchodzimy dzieñ imienia, nazywamy go dniem imie-
nin. Jest to dzieñ œwiêta patrona i cz³owieka, który nosi jego
imiê. Czcz¹c czyjegoœ patrona, mamy okazjê wyra¿enia sole-
nizantowi naszej wdziêcznoœci i z³o¿enia imieninowych po-
winszowañ.
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Imiona nadajemy nie tylko ludziom, ale tak¿e instytucjom
i spo³ecznoœciom ludzkim, zw³aszcza religijnym. St¹d te¿ po-
szczególne parafie, diecezje, ró¿ne instytucje koœcielne, a tak-
¿e miasta, regiony, kraje i kontynenty maj¹ swoich patronów.
S¹ oni niebieskimi stró¿ami tych spo³ecznoœci, dla których s¹
wyznaczeni.

Dziœ we Wroc³awiu i na ca³ym Dolnym Œl¹sku uroczysty
dzieñ. Jest to liturgiczny dzieñ œwiêtowania narodzin œw. Jana
Chrzciciela, który zosta³ przez naszych poprzedników w wie-
rze wybrany na patrona tej katedry, parafii katedralnej, miasta
Wroc³awia i ca³ej archidiecezji wroc³awskiej. Liturgiczna uro-
czystoœæ narodzenia œw. Jana Chrzciciela staje siê naszym
dniem patronalnym, dniem imienin nas wszystkich.

W ten uroczysty dzieñ mamy szczególne zobowi¹zanie spoj-
rzenia na naszego patrona, przypomnienia sobie, kim by³, na
jakiej drodze sta³ siê œwiêtym, kim jest dziœ dla nas, w jakiej
relacji pozostaje do nas i my do niego.

2. Droga do œwiêtoœci œw. Jana Chrzciciela

Sylwetka œw. Jana jest nam zaprezentowana na kartach No-
wego Testamentu. S¹ zapisane s³owa, które Jan wypowiedzia³
do ludzi. Jest œwiadectwo o Janie z³o¿one przez Ewangelistów.
Jest przede wszystkim œwiadectwo samego Chrystusa o swo-
im wielkim Poprzedniku: Zaprawdê, powiadam wam: miêdzy
narodzonymi z niewiast nie powsta³ wiêkszy od Jana Chrzci-
ciela (Mt 11,11). A wiêc by³ najwiêkszy miêdzy narodzonymi
z niewiast. Czym sobie zas³u¿y³ na tak¹ pochwa³ê? Na jakiej
drodze osi¹gn¹³ wielkoœæ?

a) Jan stawa³ siê wielki na drodze ascezy i pokuty. Pewnego
dnia opuœci³ swój rodzinny dom i uda³ siê na pustyniê. Wiedzia³,
¿e tak czynili ongiœ prorocy Pañscy. Zostawi³ wiêc wygodne
³ó¿ko, zrezygnowa³ z ciep³ych obiadów. Przywdzia³ odzienie
ze skóry wielb³¹da i ¿ywi³ siê miodem i szarañcz¹ leœn¹ (por.
Mt 3,4). W takich warunkach stan¹³ na pustyni twarz¹ w twarz
z Bogiem. Jednak¿e odnaleŸli go tam ludzie. Gdy go otoczyli,
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mówi³ do nich: Nawróæcie siê, bo bliskie jest królestwo niebie-
skie (Mt 3,2). Wzywa³ wiêc do nawrócenia, do wyznawania
grzechów, do przyjmowania chrztu na znak pokuty.

Wroc³awianinie, jeœli chcesz byæ wielki, musisz stawaæ
twarz¹ w twarz z Bogiem. Musisz szukaæ wyciszenia i twar-
dych warunków ¿ycia, samozaparcia, pokuty, o czym mówi³
Chrystus w ostatni¹ niedzielê, co uwydatni³ w swojej posta-
wie tak czytelnie Poprzednik Pañski.

b) Jan stawa³ siê wielki na drodze pokory. A pod koniec
swej dzia³alnoœci Jan mówi³: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie
uwa¿acie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny
rozwi¹zaæ sanda³ów na nogach” (Dz 13,25). A wiêc Jan nie
okaza³ siê konkurentem Chrystusa, Nie odbiera³ Mu chwa³y.
W chwili swego triumfu, uznania u ludzi mówi³: Potrzeba, by
On wzrasta³, a ja siê umniejsza³ (J 3,30).

Siostro i bracie! Wielkoœæ w oczach Boga osi¹ga siê na dro-
dze pokory. Im wiêcej masz tytu³ów przed nazwiskiem, im
wy¿sze jest twoje stanowisko, urz¹d, godnoœæ koœcielna czy
œwiecka, tym wiêcej winno byæ w tobie pokory. Chodzi o to,
abyœ sob¹ nie przes³ania³ Chrystusa, Tego, który jedyny jest
godzien chwa³y. Nie zapominaj o powiedzeniu Pana: Ka¿dy
bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a,
bêdzie wywy¿szony (£k 18,14); Bóg bowiem pysznym siê sprze-
ciwia, a pokornym ³askê daje (1 P 5,5).

c) Jan stawa³ siê wielki na drodze wiernoœci prawdzie, pra-
wu Bo¿emu. Ostrym mieczem uczyni³ me usta […]. Uczyni³ ze
mnie strza³ê zaostrzon¹ (Iz 49,2). Jan w sprawach praw Boga
nie zna³ kompromisu. Nie uznawa³ tzw. uk³adów. Potrafi³ do-
bro nazywaæ dobrem, a z³o z³em. Gdy Herod wzi¹³ sobie za
¿onê Herodiaê, ¿onê swego brata Filipa, Jan nie schowa³ g³o-
wy w piasek, nie udawa³, ¿e tego nie widzi, nie przestraszy³
siê majestatu dostojnika pañstwowego. Stan¹³ przed nim i zde-
cydowanie, jednoznacznie powiedzia³: Nie wolno ci mieæ ¿ony
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twego brata (Mk 6,18-19). Za to spotka³a go œmieræ w wiêzie-
niu Heroda. Gdy miecz kata zawis³ nad jego g³ow¹, gdy œmieræ
zajrza³a mu w oczy, Jan niczego nie odwo³a³. Nie powiedzia³:
„odwo³ujê wszystko, tylko mnie puœæcie, darujcie ¿ycie, ju¿
bêdê cicho”. Nie uczyni³ tego.

Czy nie spotykasz dziœ ludzi, którzy ze strachu czy za drobny
pieni¹dz, za obiecany awans sprzedaj¹ prawdê, wyrzekaj¹ siê
wartoœci moralnych, id¹ na uk³ady, ¿eby tylko coœ zyskaæ? Ile¿
ma nam do powiedzenia w tym wzglêdzie nasz niebieski pa-
tron!

3. Apostrofa do niebieskiego patrona

Œwiêty Janie Chrzcicielu, nasz patronie, stró¿u! Od dwóch
tysiêcy lat patrz¹ na Ciebie uczniowie Chrystusa, gdy¿ Mistrz
o Tobie powiedzia³: Miêdzy narodzonymi z niewiast nie po-
wsta³ wiêkszy nad Jana Chrzciciela. Wiele wspólnot koœciel-
nych obra³o ciê za swego patrona.  Od tysi¹ca lat towarzy-
szysz wêdrówce ziemskiej pokoleñ pielgrzymuj¹cych przez tê
dolnoœl¹sk¹ ziemiê. Wpatrywa³a siê w ciebie ongiœ œw. Jadwi-
ga. Rozmyœla³ o tobie b³. Czes³aw. Prosili ciê o wstawiennic-
two biskupi wroc³awscy, którzy kierowali tym Koœcio³em. Wie-
dzia³ o tobie Witelo, wielki uczony œl¹skiej ziemi w okresie
œredniowiecza. Wpatrzeni w ciebie wydeptywali sobie œcie¿ki
do œwiêtoœci pobo¿ni mieszkañcy Wroc³awia i okolic: proœci
i uczeni. Przywo³ywano twego wstawiennictwa w dniach gro-
zy i nieszczêœæ, jakie przychodzi³y na to miasto i na tê ziemiê.
Proszono ciê o wstawiennictwo o ocalenie tej katedry w nocy
z 12 na 13 lipca, gdy toczy³a siê batalia o uratowanie Ostrowa
Tumskiego od nieprzyjaznej wtedy Odry. Pod Twoj¹ opiek¹
prowadzi nas wszystkich ksi¹dz Kardyna³ do Wielkiego Jubi-
leuszu chrzeœcijañstwa i tej diecezji. Maj¹ ciê w cenie ci, któ-
rzy dziœ kieruj¹ tym miastem, którzy dbaj¹ o jego rozwój i do-
czesn¹ pomyœlnoœæ, o naukê i kulturê.

Pod twoj¹ opiek¹ chcemy iœæ dalej i w Twoim stylu chce-
my s³u¿yæ Chrystusowi w Jego Koœciele. Wdziêczni za do-
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tychczasow¹ opiekê nad nami, wo³amy z ufnoœci¹ dziœ do Cie-
bie: Œwiêty Janie Chrzcicielu, nasz patronie, módl siê za nami.

Katedra wroc³awska – 24 czerwca 1998 r.

29 CZERWCA – ŒW. APOSTO£ÓW PIOTRA I PAW£A
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9; Mt 16,13-19

Ksi¹¿êta Aposto³ów – filary Koœcio³a

1. Sylwetki Aposto³ów

Pierwszy patron dzisiejszej uroczystoœci, œw. Piotr Aposto³
pochodzi³ z Betsaidy. By³ synem Jony i bratem Andrzeja, tak-
¿e powo³anego przez Chrystusa do grona Aposto³ów. Pierwot-
nie mia³ na imiê Szymon. Wraz z ojcem i bratem trudnili siê
rybo³óstwem. Mieszkali w Kafarnaum (Mk 3.16). W czasie po-
wo³ania do grona najbli¿szych uczniów Chrystus zmieni³ mu
imiê na Piotr, czyli Opoka (Mk 1,16-18). Dziêki swej rzutko-
œci, impulsywnoœci i us³u¿noœci rych³o zacz¹³ przewodziæ gru-
pie uczniów i sta³ siê ich rzecznikiem. Jezus zaakceptowa³ to
pierwszeñstwo, a nawet je umocni³. Przy ka¿dej okazji wyró¿-
nia³ Piotra. Sta³ siê on œwiadkiem cudów o szczególnym zna-
czeniu. By³ œwiadkiem wskrzeszenia córki Jaira. By³ obecny
w czasie Przemienienia na górze Tabor. S³ysza³ zapowiedŸ
mêki. Zosta³ potem dopuszczony do towarzyszenia cierpieniom
Jezusa w Ogrójcu. W czasie procesu zapar³ siê Jezusa przed
odŸwiern¹, która go rozpozna³a jako ucznia skazanego na
œmieræ Jezusa. Potem ¿a³owa³ swojej niewiernoœci. Chrystus
mu wszystko przebaczy³ i znowu go wyró¿ni³ po zmartwych-
wstaniu. W czasie zjawienia siê nad Jeziorem Tyberiackim
zmartwychwsta³y Pan nada³ mu prymat w Koœciele. Kaza³ mu
paœæ owce i baranki, co oznacza³o otrzymanie w³adzy w No-
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wym Ludzie Bo¿ym. W ten sposób zosta³o jakby anulowane
jego tchórzliwe zaparcie siê Mistrza w czasie Jego procesu.

Po wniebowst¹pieniu Chrystusa Piotr mia³ œwiadomoœæ
swego pierwszeñstwa we wspólnocie Aposto³ów. W dzieñ Piêæ-
dziesi¹tnicy wyg³osi³ w Jerozolimie p³omienne kazanie, po
którym przy³¹czy³o siê do chrzeœcijan oko³o trzech tysiêcy dusz
(por. Dz 2,14-41). Jako g³owa ma³ej spo³ecznoœci Piotr prze-
wodniczy³ w podejmowaniu decyzji i kierowaniu jej losami.
Ostrze przeœladowañ by³o skierowane na Piotra. To Piotr i Jan
jako pierwsi stanêli przed Sanhedrynem (por. Dz 4,1-22). Piotr
zosta³ wtr¹cony do wiêzienia. W czasie przes³uchania Apo-
sto³ów na pytanie Sanhedrynu, dlaczego mimo zakazu na-
uczali o Chrystusie, Piotr odpowiedzia³: Trzeba bardziej s³u-
chaæ Boga ni¿ ludzi (Dz 5,29). Cudownie uwolniony z wiê-
zienia, Piotr zmuszony by³ uchodziæ z Jerozolimy. Wraz z Ja-
nem uda³ siê do Samarii, aby tamtejszym ochrzczonym udzie-
liæ darów Ducha Œwiêtego (por Dz 8,14-24). Nastêpnie Piotr
przebywa³ w Antiochii. Odwiedza³ gminy chrzeœcijañskie
w Azji Mniejszej. Ostatni etap swego ¿ycia spêdzi³ w Rzymie,
gdzie w 67 roku po œmierci Chrystusa sam poniós³ mêczeñsk¹
œmieræ na krzy¿u. Nad jego grobem zbudowano na pocz¹tku
IV wieku koœció³. W XVI wieku stanê³a na tym miejscu ogrom-
na bazylika, która do dzisiaj przyci¹ga pielgrzymów z ca³ego
œwiata.

Drugi patron dzisiejszego dnia, œw. Pawe³, urodzi³ siê w Tar-
sie w Cylicji ok. 8 roku po Chrystusie, w rodzinie ¿ydowskiej,
legitymuj¹c¹ siê przynale¿noœci¹ do pokolenia Beniamina.
Solidne wykszta³cenie m³ody Szawe³ otrzyma³ w Jerozolimie
u stóp Gamaliela, jednego z najwybitniejszych ówczesnych ra-
binów. Zdoby³ wiedzê nie tylko w zakresie znajomoœci Biblii
i historii Izraela, ale tak¿e w dziedzinie kultury hellenistycz-
nej. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy siê, ¿e przez d³ugi
czas by³ bezwzglêdnym przeœladowc¹ chrzeœcijan. Sam o tym
tak¿e wspomina w swoich Listach (Ga 1,13; Flp 3,6;
1 Tm 1,13). Jako przeœladowca chrzeœcijan Szawe³ by³ œwiad-
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kiem mêczeñskiej œmierci œw. Szczepana. Oko³o roku 36 pod
Damaszkiem mia³ widzenie Chrystusa Zmartwychwsta³ego,
który go powo³a³ do g³oszenia Ewangelii wœród pogan. Zgod-
nie z poleceniem Szawe³ przyj¹³ chrzest i sta³ siê gorliwym
g³osicielem Chrystusa wœród pogan. Po krótkim pobycie na
Pustyni Arabskiej rozpocz¹³ g³oszenie Ewangelii w Damasz-
ku. Potem uda³ siê do Jerozolimy i nawi¹za³ kontakt z niektó-
rymi Aposto³ami, równie¿ z Piotrem. Nastêpnie wyruszy³ do
rodzinnego Tarsu i do Antiochii. W latach nastêpnych odby³
trzy podró¿e misyjne: pierwsz¹ w latach 45-49 (Cypr, œrodko-
wa czêœæ Azji Mniejszej: Pamfilia, Pizydia, Likaonia), w któ-
rej towarzyszyli mu Barnaba i Jan Marek. Po pierwszej podró-
¿y Pawe³ przyby³ do Jerozolimy i wzi¹³ w 50 roku udzia³  w so-
borze jerozolimskim. Po spotkaniu z Aposto³ami w Jerozoli-
mie uda³ siê w drug¹ podró¿ misyjn¹ (50-52). Dotar³ w niej a¿
do dzisiejszej Grecji. Towarzyszy³ mu z pocz¹tku Sylas, a po-
tem Tymoteusz i prawdopodobnie £ukasz, póŸniejszy Ewan-
gelista. Trzecia podró¿ misyjna trwa³a najd³u¿ej i przebiega³a
w latach 53-58. Swoim zasiêgiem objê³a zachodnie wybrze¿e
dzisiejszej Azji Mniejszej i znacz¹ czêœæ terenu dzisiejszej Gre-
cji. Z czasu trzeciej podró¿y pochodzi najwiêcej Listów apo-
stolskich pisanych do za³o¿onych przez Paw³a pierwszych gmin
chrzeœcijañskich.

Po powrocie z trzeciej podró¿y i zawiezieniu do Jerozoli-
my darów dla ubogich, Pawe³ zosta³ aresztowany i po krótkim
przes³uchaniu przez arcykap³ana Ananiasza i Sanhedryn prze-
wieziony do Cezarei Nadmorskiej, gdzie zosta³ wtr¹cony do
wiêzienia przez namiestnika Feliksa. W wiêzieniu przebywa³
jakieœ 2 lata. Jako obywatel rzymski za¿¹da³ od namiestnika
Festusa, by jego sprawa by³a rozpatrzona przed cezarem, na
co uzyska³ zgodê. Uda³ siê przeto do Rzymu. Tam przebywa³
w wiêzieniu prawie trzy lata. Cieszy³ siê jednak wzglêdn¹ swo-
bod¹, dlatego móg³ prowadziæ dzia³alnoœæ apostolsk¹. St¹d na-
pisa³ trzy Listy wiêzienne. Po wyroku uniewinniaj¹cym Pawe³,
opuœciwszy wiêzienie, odwiedzi³ niektóre gminy w Azji Mniej-
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szej. Nastêpnie zosta³ ponownie uwiêziony. Ok. roku 67 zna-
laz³ siê ponownie w rzymskim wiêzieniu i tam zosta³ œciêty.
Jego œmieræ mêczeñsk¹ upamiêtnia w Rzymie Bazylika œw.
Paw³a za Murami.

2. Przes³anie Aposto³ów

Wyj¹tkowy autorytet Piotra w gronie apostolskim prze³o-
¿y³ siê na jego wyj¹tkow¹ rolê w Koœciele apostolskim, i to
ju¿ od pocz¹tku ery poapostolskiej (por. Dz 1,12-26). Autory-
tet ten zosta³ zwi¹zany te¿ z jego nastêpcami na biskupiej sto-
licy w Rzymie. Œwiadkami tego Piotrowego dziedzictwa w Ko-
œciele, ówczesnej stolicy imperium rzymskiego, byli wybitni
ojcowie Koœcio³a koñca I i II wieku (œw. Klemens Rzymski,
œw. Ignacy Antiocheñski, œw. Ireneusz), a potem œw. Augu-
styn. Stolica biskupia w Rzymie, na której zasiadali papie¿e,
przetrwa³a dziejowe burze i nawa³nice. Nie zniszczy³y jej ¿adne
si³y. Przetrwa³a czasy œredniowiecznych sporów, niewoli awi-
nioñskiej papie¿y, schizmy zachodniej, przetrwa³a czasy bu-
rzy protestanckiej i francuskiego oœwiecenia, czasy moderni-
zmu, komunizmu i faszyzmu. Przetrwa na pewno czasy post-
modernizmu i liberalizmu. Chrystus powiedzia³ Piotrowi: bra-
my piekielne go nie przemog¹ (Mt 16,18b).

3. Nasza wiernoœæ Stolicy Piotrowej

Dzisiaj , w uroczystoœæ Ksi¹¿¹t Aposto³ów, chcemy zauwa-
¿yæ, ¿e jako Polacy byliœmy zawsze wierni Stolicy Apostol-
skiej i Ojcu œw., jako nastêpcy œw. Piotra. Cieszymy siê dzisiaj
i jesteœmy dumni, ¿e nasz papie¿ Jan Pawe³ II jako prawowity
nastêpca œw. Piotra, jako Piotr naszych czasów przyczyni³ siê
tak wyraŸnie do wzmocnienia presti¿u Stolicy Apostolskiej
w Koœciele i w œwiecie, ¿e za jego pontyfikatu wzros³a pozy-
cja Koœcio³a wœród narodów œwiata. To w³aœnie nasz Papie¿
swoj¹ nauk¹ i ca³ym apostolskim dzia³aniem ci¹gle na nowo
potwierdza Piotrowe wyznanie wobec Chrystusa: Tyœ jest Me-
sjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16).
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Módlmy siê dziœ gor¹co w intencji Piotra naszych czasów.
Módlmy siê za ca³y Koœció³, którym kieruje, aby Papie¿ umac-
nia³ go w wierze. Proœmy te¿ za nas samych, abyœmy czuli siê
zawsze w Koœciele jak w domu rodzinnym, aby Koœció³ by³
zawsze dla nas najlepsz¹ matk¹.

Wa³brzych, par. pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a – 29 czerwca 2004 r.
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3 LIPCA – ŒW. TOMASZA APOSTO£A
Ef 2,19-22; J 20,24-29

B³ogos³awieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli (J 20,29b)

1. Sylwetka œw. Tomasza Aposto³a

Œw. Tomasz Aposto³ to postaæ znana z kart Ewangelii. In-
formacje o nim s¹ bardzo sk¹pe. Nie wiemy dok³adnie, sk¹d
pochodzi³. Pewne jest, ¿e nale¿a³ do grona Dwunastu, jest
bowiem wspomniany przez wszystkich synoptyków, którzy
wymieniaj¹ imiona Aposto³ów (por. Mt 10,2-4; Mk 3,16-19;
£k 6,12-16).

Krótkie wzmianki o Tomaszu Apostole znajdujemy
w Ewangelii œw. Jana. Gdy Jezus mówi³ uczniom, ¿e znaj¹
drogê, dok¹d On idzie, Tomasz zapyta³: Panie, nie wiemy, do-
k¹d idziesz. Jak wiec mo¿emy znaæ drogê? (J 14,5). Wówczas
Jezus mu odpowiedzia³: Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie
(J 14,6).

Druga szersza wzmianka w Ewangelii o Tomaszu Aposto-
le znajduje siê przy opisie spotkañ Chrystusa Zmartwychwsta-
³ego z uczniami. S³yszeliœmy o tym w dzisiejszej ewangelii.

2. Spotkanie Chrystusa Zmartwychwsta³ego z Tomaszem

Ewangelista Jan opowiada o dwukrotnym spotkaniu Chry-
stusa Zmartwychwsta³ego z uczniami w tym samym miejscu.
Tradycja mówi, ¿e by³ to Wieczernik. Pierwsze spotkanie wy-
darzy³o siê wieczorem w dzieñ zmartwychwstania. Zmartwych-
wsta³y Jezus stan¹³ poœrodku uczniów i powiedzia³: Pokój wam.
Pokaza³ im rêce i przebity bok. Nastêpnie przekaza³ im w³a-
dzê odpuszczania grzechów. Dzia³o siê to wszystko pod nie-
obecnoœæ Tomasza. Gdy po jakimœ czasie wróci³ Tomasz,
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uczniowie pochwalili siê, ¿e widzieli zmartwychwsta³ego Pana.
Tomasz nie przyj¹³ tej wiadomoœci. Wypowiedzia³ przy tym
zdecydowane s³owa: Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê œladu
gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸdzi, i nie w³o-
¿ê rêki mojej do boku Jego, nie uwierzê (J 20,25). Zauwa¿amy,
¿e o ile uczniowie poznali Chrystusa doœwiadczalnie, gdy¿
Jezus im pokaza³ rêce i bok, to Tomasz by³ skazany na przyjê-
cie informacji o Zmartwychwstaniu „z drugiej rêki”, z relacji
uczniów. Tomasz im nie uwierzy³, nie przyj¹³ informacji o wi-
dzeniu Chrystusa zmartwychwsta³ego. Dopiero po oœmiu
dniach, gdy wszyscy wraz z Tomaszem byli razem, gdy po-
nownie przyszed³ Jezus, Tomasz doœwiadczalnie przekona³ siê,
¿e Jezus zmartwychwsta³. Chrystus bowiem do niego przyst¹-
pi³ i powiedzia³: Podnieœ tutaj swój palec i zobacz moje rêce.
Podnieœ rêkê i w³ó¿ j¹ do mego boku, i nie b¹dŸ niedowiar-
kiem, lecz wierz¹cym (J 20,27). Po tym doœwiadczeniu nie-
wierny Aposto³ wyzna³: Pan mój i Bóg mój. I wtedy Chrystus
wypowiedzia³ te s³owa: Uwierzy³eœ, bo Mnie ujrza³eœ; b³ogo-
s³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29).

3. W trosce o rozwój naszej wiary

Tomasz, gdy dotyka³ Chrystusa, nie móg³ nie przyj¹æ praw-
dy o Jego zmartwychwstaniu. Natomiast nie uwierzy³ wcze-
œniej, gdy mu uczniowie mówili o widzeniu Zmartwychwsta-
³ego. Z tej sceny widzimy, ¿e wiara polega na zaufaniu do
kogoœ. Nie dlatego wierzymy, ¿e czegoœ doœwiadczamy, ¿e coœ
czy kogoœ widzimy, dotykamy czy coœ jasno rozumiemy, gdy¿
to w wierze nie jest nam dane. Przedmiot wiary nie zmusza
nas do przyjêcia tego za prawdê. Jeœli dan¹ prawdê przyjmuje-
my, to w³aœnie dziêki zaufaniu do osoby, która nam dan¹ prawdê
komunikuje. Posiadamy wiêc jakieœ motywy wiarygodnoœci,
racje egzystencjalne do uwierzenia.

Widzimy z tej refleksji, ¿e poznanie przez wiarê jest trud-
niejsze, ¿e nie ma w nim oczywistoœci, ¿e nie mo¿na empi-
rycznie sprawdziæ tego, w co siê wierzy. Dlatego te¿ spotyka-
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my ludzi niewierz¹cych. Jeœli niektórzy nie wierz¹, to nie wierz¹
dobrowolnie, jeœli zaœ wierz¹, to równie¿ wierz¹ dobrowolnie.
Wiara czy niewiara jest aktem wolnego wyboru. Ludzie nie-
wierz¹cy nie przyjmuj¹ niczego za prawdê, czego nie da siê
udowodniæ empirycznie lub rozumowo. Z tego w³aœnie powo-
du wiara jest trudna, ale jest u Boga zas³uguj¹ca. Wiara jest
potrzebna do zbawienia: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bê-
dzie zbawiony (Mk 16,16) – powiedzia³ Chrystus. Do wierze-
nia religijnego potrzebna jest nam Bo¿a pomoc, któr¹ nazy-
wamy ³ask¹. Pamiêtamy, ¿e uczniowie kiedyœ prosili Chrystu-
sa: Przymnó¿ nam wiary (£k 17,5).

W kontekœcie refleksji nad tym, co wydarzy³o siê w Wie-
czerniku w dniu zmartwychwstania, chcemy prosiæ dziœ Chry-
stusa o dar g³êbokiej wiary. Chcemy przez to uwa¿aæ siê za
b³ogos³awionych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Niech nam
zale¿y na tym, abyœmy jako wierz¹cy byli dzisiaj dobrymi
œwiadkami Chrystusa Zmartwychwsta³ego, abyœmy to œwia-
dectwo sk³adali w stylu wielkich chrzeœcijan.

Kaplica Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia we Wroc³awiu – 3 lipca 2002 r.

8 LIPCA  – ŒW. JANA Z DUKLI, KAP£ANA
Syr 3,17-24; 1 Tm 1,6-8.13-14; £k 9,57-62 lub £k 17,5-10

Œw. Jan z Dukli wzorem pokory
i cierpliwoœci

1. Œw. Jan z Dukli jako nasz patron

Œw. Jan z Dukli jest naszym rodakiem. Urodzi³ siê na na-
szej galicyjskiej ziemi na prze³êczy Karpackiej w Dukli w 1414
roku. Zosta³ dobrze wychowany przez bogobojnych rodziców.
Rodzice pos³ali go do szkó³ w Krakowie. Jako m³odzieniec
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otrzyma³ od Boga powo³anie kap³añskie i zakonne. Wst¹pi³
do zakonu franciszkanów konwentualnych. Zosta³ wyœwiêco-
ny na kap³ana. Pracowa³ w Kroœnie i we Lwowie. Pod wp³y-
wem œw. Jana Kapistrana przeniós³ siê do ojców. Franciszka-
nów obserwantów, czyli bernardynów. I tu zas³yn¹³ jako g³o-
œny kaznodzieja, wytrwa³y spowiednik, szerzyciel czci do Mêki
Pañskiej i Matki Bo¿ej. Pod koniec ¿ycia straci³ wzrok. Umar³
w uroczystoœæ œw. Micha³a Archanio³a, w œrodê 29 wrzeœnia
1484 roku. Ojciec œw. Jan Pawe³ II kanonizowa³ go 10 czerw-
ca 1997 roku w Kroœnie. Relikwie jego spoczywaj¹ w Dukli.

Œw. Jan z Dukli jest patronem diecezji przemyskiej i patro-
nem naszego koœcio³a w Hucisku. Co to znaczy, ¿e jest na-
szym patronem? jakie wnioski z tego wynikaj¹ dla nas? Wyni-
kaj¹ z tego dwa g³ówne zadania. Po pierwsze, mamy uznaæ, ¿e
œw. Jan jest naszym niebieskim opiekunem i orêdownikiem.
St¹d te¿ winniœmy mu polecaæ czêsto sprawy naszego ¿ycia.
Tak, jak nasi poszczególni patronowie osobiœci czuwaj¹ nad
nami, tak on jako patron nas wszystkich opiekuje siê nami;
jest w niebie naszym orêdownikiem, a na ziemi obroñc¹ i wspo-
mo¿ycielem. Drugie zadanie, jakie mamy wobec naszego pa-
trona w niebie – to naœladowaæ go w ¿yciu. Ka¿dy œwiêty, tak-
¿e ten œwiêty, zostawia nam swoje chrzeœcijañskie ¿ycie jako
testament do realizowania. Wszyscy jesteœmy zobowi¹zani ten
testament rozpoznaæ i go wype³niaæ w kontekœcie naszego po-
wo³ania, czyli inaczej mówi¹c: jesteœmy zobowi¹zani do na-
œladowania naszych œwiêtych, w tym w szczególnoœci naszych
niebieskich patronów.

Pytamy siê dzisiaj na nowo, na naszym wspólnym œwiêcie,
odpuœcie: jakie przes³anie zostawi³ nam œw. Jan z Dukli,
w czym go winniœmy naœladowaæ? By odpowiedzieæ na to
pytanie, siêgnijmy do treœci modlitwy, któr¹ przed chwil¹ skie-
rowaliœmy do Boga: „Bo¿e, Ty obdarzy³eœ b³ogos³awionego
Jana z Dukli, kap³ana, cnotami wielkiej pokory i cierpliwoœci,
spraw, abyœmy naœladuj¹c jego przyk³ad, otrzymali podobn¹
nagrodê”. W modlitwie jest mowa, ¿e œw. Jan by³ mê¿em wiel-
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kiej pokory i cierpliwoœci. Bior¹c pod uwagê przes³anie dzi-
siejszej ewangelii i wspomnianej wy¿ej modlitwy, wska¿my
w naszym rozwa¿aniu na trzy zobowi¹zania, które wyrastaj¹
dziœ z naszego odpustu, które p³yn¹ z osoby naszego patrona.
Jest to zobowi¹zanie do wiary, pokory i cierpliwoœci.

2. Œw. Jan z Dukli, m¹¿ wielkiej wiary, pyta o nasz¹ wiarê

Pan Jezus dziœ mówi³ do nas: Gdybyœcie mieli wiarê jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie: „wyrwij siê
z korzeniem i przesadŸ siê w morze”, a by³aby wam pos³uszna
(£k 17,6). Œw. Jan z Dukli wyznawa³ wiarê nie tylko w swo-
ich kazaniach, ale przede wszystkim swoim ¿yciem.

Jak wyznajesz wiarê jako ojciec, jako matka, ¿ona, m¹¿,
dziecko, synowa, ziêæ? – pyta ciê dziœ o to œw. Jan. Czy Bóg
zajmuje w twoim ¿yciu pierwsze miejsce? Na dzisiejszym od-
puœcie trzeba przypomnieæ prawdê, ¿e je¿eli w ¿yciu Pan Bóg
jest naprawdê na pierwszym miejscu, to wszystko siê w³aœci-
we uk³ada. Wiarê wyznajemy nie tylko w koœciele, na modli-
twie, ale ca³ym swoim ¿yciem. Dzisiaj, Bogu dziêki, nie prze-
œladuj¹ nas za wiarê. Nie idziemy do wiêzieñ, nie zwalniaj¹
nas z pracy. Nie ma wiêc administracyjnych szykan za wyzna-
wanie wiary. Nie mamy przeto dodatkowego niepokoju o kon-
sekwencje naszego œwiadczenia o wierze.

3. Œw. Jan z Dukli, m¹¿ wielkiej pokory, pyta o nasz¹
    pokorê

Pan Bóg nie lubi ludzi pysznych, tych, którym zdaje siê, ¿e
wszystko wiedz¹, ¿e lepiej potrafi¹. Popatrzmy, jak ma³o po-
kory jest w œwiecie. Kandydaci na prezydenta – ¿aden nie grze-
szy pokor¹. Œmiej¹ siê z nas za granic¹, ¿e jest ich a¿ 18. Ka¿-
dy uznaje siê za najm¹drzejszego i najlepszego.

A popatrzmy na ten œwiat nam bliski, w którym ¿yjemy.
Ile¿ mamy niepokornych mê¿ów, ¿on, dzieci, kierowników.
Jest w nas taka tendencja, by drugimi rz¹dziæ, zaœ  Chrystus ka¿e
nam s³u¿yæ drugim, a rozporz¹dzaæ sob¹, panowaæ nad sob¹.
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Umiej byæ pokornym. Spójrz na Maryjê. Ona u œw. El¿-
biety wyzna³a: bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej
[…]str¹ci³ w³adców z tronu, a wywy¿szy³ pokornych (£k
1,48a. 52).

Pamiêtajmy o s³owach Pañskiego mêdrca, dziœ na liturgii
czytanych: O ile wielki jesteœ, o tyle siê uni¿aj, a znajdziesz
³askê u Pana. Wielka jest bowiem potêga Pana i przez pokor-
nych bywa chwalony (Syr 3,18.20).

4. Œw. Jan z Dukli, m¹¿ wielkiej cierpliwoœci, pyta
          o nasz¹ cierpliwoœæ

Œw. Jan z Dukli to m¹¿ wielkiej cierpliwoœci. Pisz¹ o nim,
¿e w chorobie, cierpieniu zachowa³ wielk¹ cierpliwoœæ.

Potrzeba nam dziœ du¿ej cierpliwoœci, cierpliwoœci w cho-
robie, w niesieniu krzy¿a, tak¿e cierpliwoœci w patrzeniu na
z³o. Gdy patrzymy na obrazy w telewizji, ukazuj¹ce nam na-
pady bombowe, akty terrorystyczne; gdy patrzymy na okru-
cieñstwa tocz¹cych siê w œwiecie wojen, na cierpienie i œmieræ
niewinnych ludzi, pytamy, dlaczego Pan Bóg nie reaguje, dla-
czego natychmiast albo rych³o nie ukarze z³oczyñców. Nie
czyni tego, bo jest bardzo cierpliwy. Czeka na nawrócenie.
Wobec ciebie jest tak¿e bardzo cierpliwy. Od tylu ju¿ lat po-
pe³niasz te same grzechy. Obiecywa³eœ siê poprawiæ, zmieniæ
siê. I oto mo¿e dalej jesteœ taki sam. I Bóg powinien ciê ju¿
dawno ukaraæ, a jest bardzo cierpliwy.

B¹dŸ i ty cierpliwy, cierpliwy we wszystkim, cierpliwy
w cierpieniu, cierpliwy w codziennym ¿yciu. Pamiêtaj, ¿e nie
wszystko mo¿na zmieniæ. A mówi¹ m¹drzy ludzie: czego nie
mo¿na zmieniæ, to trzeba przetrzymaæ. Dlatego nie upadaj, nie
krzycz, nie lamentuj. Trzeba przetrzymaæ, trzeba uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ.

Nabierzmy z tej Eucharystii mocy, abyœmy w naszym dal-
szym ¿yciu próbowali lepiej iœæ drog¹ ku œwiêtoœci, któr¹ wy-
depta³ nasz wielki niebieski patron, œw. Jan z Dukli. Jeœli siê to
nam uda, bêd¹ cieszyæ siê z tego anieli w niebie, bêdzie siê
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cieszy³ nasz patron, œw. Jan z Dukli. Niech zatem Pan Bóg
u¿yczy nam ³aski na tym odpustowym spotkaniu, abyœmy da-
lej szli przez ¿ycie jako ludzie g³êbokiej wiary, pokory i cier-
pliwoœci.

Hucisko k. Le¿ajska – 3 paŸdziernika 1995 r.; 5 paŸdziernika 1997 r.
oraz  Czêstochowa – koœció³ oo. Bernardynów – 8 lipca 2004 r.

11 LIPCA – ŒW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY
Prz 2,1-9; Mt 19,27-29

„Ora et labora” – módl siê i pracuj

2. Dane biograficzne

Œw. Benedykt urodzi³ siê w Nursji we W³oszech oko³o 480
roku. ¯y³ na prze³omie staro¿ytnoœci i œredniowiecza. Sta³ siê
pomostem spinaj¹cym kulturê tych dwóch epok. Rozpocz¹³
studia w Rzymie. Przerwa³ je, by podj¹æ ¿ycie pustelnicze
w Subiaco, 72 km na wschód od Rzymu. Wnet wokó³ niego
zaczêli gromadziæ siê uczniowie. Benedykt z pocz¹tku zaim-
ponowa³ uczniom. Poprosili go, by zosta³ ich opatem. Wkrót-
ce jednak zniechêcili siê jego wymaganiami i próbowali go
nawet otruæ. Benedykt przeniós³ siê na Monte Cassino i tam
za³o¿y³ klasyczny klasztor. Tutaj tak¿e napisa³ Regu³ê, która
sta³a siê podstaw¹ ¿ycia monastycznego dla ca³ej Europy. Na-
stêpni zakonodawcy wzorowali siê na tej Regule. St¹d te¿ œw.
Benedykta uwa¿a siê za patriarchê mnichów Zachodu. Cha-
rakterystyczn¹ cech¹ regu³y jest umiar. Wiele innych regu³
zakonnych grzeszy³o nadmiern¹ surowoœci¹. Regu³a u³o¿ona
przez Benedykta wyznacza³a harmonogram dnia: posi³ków,
odpoczynku, modlitwy i pracy. Znalaz³y siê w niej dwa s³yn-
ne s³owa: ora et labora – „módl siê i pracuj”. Benedykt pole-
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ca³ zachowywaæ równowagê miêdzy modlitw¹ i prac¹. W ten
sposób wytyczy³ drogê ¿ycia nie tylko dla mnichów, ale w ja-
kimœ sensie i dla wszystkich chrzeœcijan, bowiem dewiza ta
odpowiada strukturze cz³owieka jako istoty cielesno-ducho-
wej. Duch ludzki uaktywnia siê g³ównie w modlitwie. W pra-
cy natomiast dochodzi do g³osu g³ównie element cia³a. Wsze-
lako w pracê te¿ zaanga¿owany jest duch. Benedykt zaleca³
nie tylko pracê fizyczn¹, ale tak¿e umys³ow¹. To w³aœnie jego
mnichom zawdziêczamy manuskrypty wielkich dzie³ staro¿yt-
noœci. „Przyk³ad regu³y œw. Benedykta dowodzi, ¿e coœ, co
jest prawdziwe, nigdy nie mo¿e siê zestarzeæ. Forma ¿ycia,
która pochodzi z prawdziwych g³êbi, zawsze pozostanie aktu-
alna” – mówi³ przed laty kard. Joseph Ratzinger.

Benedykt zmar³ w kaplicy swojego klasztoru na Monte
Cassino 21 marca 547 roku. Papie¿ Pawe³ VI w roku 1964
og³osi³ go patronem Europy.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W liturgiczne œwiêto œw. Benedykta czytamy s³owa z Ksiê-
gi Przys³ów (Przypowieœci), mówi¹ce o m¹droœci. Odnosimy
je dziœ do œw. Benedykta. On w³aœnie szuka³ m¹droœci i zna-
laz³ j¹ u Boga, w Jego s³owie. Regu³a u³o¿ona przez œw. Bene-
dykta zaczyna³a siê od pierwszego zdania dzisiejszego pierw-
szego czytania: Synu, je¿eli s³owa me przyjmiesz, zachowasz
u siebie nakazy, ku m¹droœci nachylisz swe ucho, ku roztropno-
œci sk³onisz swe serce (Prz 2,1-2).

Benedykt da³ siê ogarn¹æ m¹droœci Bo¿ej. Dla Jezusa zo-
stawi³ wszystko: dom rodzinny, rodzeñstwo, ojca, matkê. We-
d³ug obietnicy Jezusa – przypomnianej w dzisiejszej ewange-
lii – otrzyma³ stokroæ tyle i odziedziczy³ ¿ycie wieczne. Ko-
œció³ do dziœ go wspomina i bêdzie jeszcze przez wieki o nim
pamiêta³. Benedykt jest wspominany w naszym pokoleniu. Oto
kard. Joseph Ratzinger, gdy 19 kwietnia 2005 roku zosta³ wy-
brany na nastêpcê œw. Piotra i bezpoœredniego nastêpcê Jana
Paw³a II, obra³ sobie imiê Benedykta. Jest papie¿em nosz¹-
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cym imiê Benedykt XVI. Przez wybór takiego w³aœnie imie-
nia wskaza³ na aktualnoœæ idea³ów œw. Benedykta.

3. Aktualnoœæ przes³ania œw. Benedykta dla Europy

Œw. Benedykt, jako patron naszego kontynentu, przypomi-
na nam dzisiaj o aktualnoœci wartoœci, którym s³u¿y³ i które
realizowa³. Jest to przede wszystkim wartoœæ m¹droœci, wyra-
¿aj¹ca siê w ³¹czeniu modlitwy i pracy. Dzisiejsza zeœwiec-
czona Europa k³adzie nacisk na pracê, i to rozumian¹ jako to-
war, a nie jako powinnoœæ i przywilej cz³owieka. Wielu dyry-
gentów ¿ycia publicznego dzisiejszej Europy, przedstawiciele
kultury, polityki i gospodarki zupe³nie lekcewa¿y pierwszy
cz³on dewizy œw. Benedykta: ora – potrzebê modlitwy, odnie-
sienia naszego ¿ycia do Transcendencji. Nie przejmuj¹ siê oni
przestrogami Koœcio³a. Nie bior¹ pod uwagê doœwiadczenia
historii, zw³aszcza ostatnich dziesi¹tków lat, które pokaza³y,
do jakich skutków prowadzi eliminacja Boga i Jego prawa z ¿y-
cia osobistego, spo³ecznego i publicznego.

Proœmy pokornie Pana Boga, przez poœrednictwo œw. Be-
nedykta, patrona naszego kontynentu, o dar m¹droœci dla przy-
wódców pañstw wspó³czesnej Europy, by widzieli jej pomyœl-
noœæ w powrocie do wartoœci ewangelicznych, w respekcie
idea³ów, którym s³u¿y³ œw. Benedykt.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 11 lipca 1992 r.
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15 LIPCA – ŒW. BONAWENTURY, BISKUPA
I DOKTORA KOŒCIO£A
Mdr 8,2-7.16-18; 1 Kor 2,6-13; Mt 5,13-19

Sól ziemi i œwiat³oœæ œwiata

1. Sylwetka œw. Bonawentury

Œw. Bonawentura urodzi³ siê oko³o roku 1218 w Bagno-
reggio we W³oszech. W dzieciñstwie ciê¿ko zachorowa³. Matka
ofiarowa³a go œw. Franciszkowi i za jego wstawiennictwem
odzyska³ zdrowie. Jako m³odzieniec przyj¹³ habit œw. Fran-
ciszka i podj¹³ studia filozoficzno-teologiczne pod kierunkiem
znanego wtedy filozofa i teologa, Aleksandra z Hales, na Uni-
wersytecie Paryskim. Po 7 latach zosta³ mistrzem i podj¹³ wy-
k³ady dla swoich braci w Zakonie Braci Mniejszych. Z sze-
rok¹ wiedz¹ ³¹czy³ naœladowanie œw. Franciszka przez poko-
rê, ³agodnoœæ, wzgardê dla dóbr doczesnych, gor¹c¹ mi³oœæ do
Ukrzy¿owanego i do Matki Bo¿ej. £¹czy³a go tak¿e serdecz-
na przyjaŸñ ze œw. Tomaszem z Akwinu. Maj¹c lat 36, zosta³
wybrany genera³em zakonu. Przez 18 lat kierowa³ wspólnot¹
zakonn¹ z niezwyk³¹ m¹droœci¹ i roztropnoœci¹. Nazywa siê
go drugim za³o¿ycielem zakonu franciszkañskiego, gdy¿ obra³
liniê z³otego œrodka miêdzy nadmiernym rygoryzmem i zbyt-
nim rozluŸnieniem dyscypliny. Tym samym wskaza³ zakono-
wi w³aœciw¹ drogê rozwoju

Napisa³ wiele cennych dzie³ teologicznych. Broni³ skutecz-
nie na Uniwersytecie Paryskim zakonów ¿ebraczych przed ata-
kami przeciwników. W teologii k³ad³ nacisk na elementy zwi¹-
zane z mi³oœci¹ i ludzk¹ wol¹. O ile tomiœci, za swoim mistrzem
œw. Tomaszem z Akwinu, uwydatniali rolê rozumu w pozna-
niu i w ca³ej teologii, o tyle œw. Bonawentura uwypukla³ rolê
mi³oœci, uczuæ i wolitywnej strony cz³owieka. W zwi¹zku z tym
w swojej filozofii i teologii nawi¹zywa³ czêœciej do filozofii
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Platona i œw. Augustyna ani¿eli do pogl¹dów Arystotelesa.
Filozofiê platoñsko-augustyñsk¹ uznawa³ za bli¿sz¹ nauce Pi-
sma Œwiêtego. Id¹c za œw. Franciszkiem, œw. Bonawentura nie
móg³ pozostaæ ch³odnym intelektualist¹, ale sta³ siê zwolenni-
kiem mistyki, mi³oœci i Ducha Œwiêtego w teologii i w prak-
tycznym obcowaniu z Bogiem. Jego Itinerarium mentis ad
Deum (Droga myœli ku Bogu) jest cennym przewodnikiem na
drodze do zjednoczenia ludzkiego serca z Bogiem, Ÿród³em
m¹droœci i mi³oœci.

Pod koniec ¿ycia Bonawentura zosta³ mianowany przez
papie¿a Grzegorza X kardyna³em i biskupem Albano. W roku
1274 papie¿ wezwa³ go na II Sobór Lioñski. Bonawentura sta³
siê jednym z najbli¿szych doradców papie¿a i organizatorem
soboru powszechnego. Zmar³ w Lyonie w 1274 roku, w trak-
cie obrad soborowych, w wieku 53 lat. Papie¿ Sykstus IV zali-
czy³ go w poczet œwiêtych.

Przypomniawszy ¿yciorys naszego œwiêtego, lepiej rozu-
miemy, dlaczego Koœció³ wybra³ na jego liturgiczne wspomnie-
nie czytania biblijne mówi¹ce o m¹droœci. W³aœnie œw. Bona-
wentura w swoim ¿yciu osi¹gn¹³ szczególn¹ m¹droœæ, któr¹
czerpa³ od samego Boga na modlitwie i kontemplacji Pisma
Œwiêtego.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W liturgiczne wspomnienie œw. Bonawentury chcemy przy-
j¹æ przes³anie ewangeliczne. Chrystus Pan powiedzia³ kiedyœ
do pierwszych uczniów, a dziœ do nas wszystkich: Wy jeste-
œcie sol¹ ziemi (Mt 5,13a); Wy jesteœcie œwiat³em œwiata (Mt
5,14a). Co znacz¹ te s³owa? Sól spe³nia dwie g³ówne funkcje:
nadaje smak potrawom i jest œrodkiem konserwuj¹cym. Tak
jak sól nadaje smak potrawom, tak chrzeœcijanie przez swoje
ewangeliczne postêpowanie powinni nadawaæ „smak” ludz-
kiemu ¿yciu, zw³aszcza ¿yciu publicznemu. Podobnie tak¿e
jak sól zachowuje pokarmy od zepsucia, tak chrzeœcijanie winni
swoim sposobem mówienia i postêpowania, nieustannym pro-
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mowaniem wartoœci ewangelicznych  chroniæ ¿ycie indywi-
dualne i spo³eczne przed zepsuciem.

Tak¿e drugie nazwanie zastosowane przez Chrystusa do
pierwszych uczniów i do nas ma g³êbok¹ wymowê: Wy jeste-
œcie œwiat³em œwiata (Mt 5,14a). Podobnie jak sól, tak i œwia-
t³o spe³nia dwie g³ówne funkcje. Œwiat³o oœwieca i ogrzewa.
Œwiat³o umo¿liwia widzenie. Potrzebujemy œwiat³a, by widzieæ,
by poznawaæ, by pracowaæ. Chrzeœcijanie jako œwiat³oœæ win-
ni umo¿liwiaæ innym widzenie wszystkiego w prawdzie, win-
ni przede wszystkim umo¿liwiaæ innym widzenie Pana Boga.

Œwiat³o tak¿e niesie ciep³o, ogrzewa. Dziêki temu ciep³u
rozwija siê w przyrodzie ¿ycie – po zimowej przerwie. Dziêki
ciep³u my jako ludzie mo¿emy przetrwaæ zimowy czas ch³o-
dów i mrozów. Jako chrzeœcijanie, bêd¹c œwiat³em œwiata,
„ogrzewamy” nasz¹ mi³oœci¹ innych. W naszym otoczeniu
stwarzamy lepsze warunki dla ¿ycia innym. Dziêki ciep³u na-
szej mi³oœci i dobroci innym l¿ej ¿yje siê z nami.

3. Nasze chrzeœcijañskie zadania

Przypomnijmy – na koniec – finalne s³owa Chrystusa z dzi-
siejszej ewangelii: Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie (Mt 5,16). Wskazanie jest jasne, ale przyznajmy:
i zarazem bardzo trudne do wykonania. Czy nie jest nawet po-
nad nasze si³y? Nie, bowiem Bóg nigdy nie daje cz³owiekowi
zadañ niemo¿liwych do wykonania. Ka¿de polecenie dane przez
Boga cz³owiekowi jest mierzone na jego mo¿liwoœci.

B¹dŸmy przeto dla naszych sióstr i braci sol¹ i œwiat³em.
Niech inni, patrz¹c na nasze postêpowanie, chwal¹ Pana Boga,
¿e ma On takich dobrych wyznawców. Wyprzedzajmy innych
w czynieniu dobra. „Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko
odchodz¹” – nawo³uje nas ks. Jan Twardowski.

Za przyczyn¹ œw. Bonawentury proœmy pokornie Pana Boga
w tej liturgii, Ÿródle m¹droœci i mi³oœci, o m¹droœæ serca na
ka¿dy dzieñ, o zdolnoœæ bycia sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata.
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Niech inni, widz¹c nasze dobre czyny, chwal¹ Ojca, który jest
w niebie.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 15 lipca 1992 r.

18 LIPCA – B£. SZYMONA Z LIPNICY, KAPLANA
2 Kor 5,14-20; £k 14,25-33)

Wersja A

Na wzór b³. Szymona byæ uczniem
Chrystusa

1. Zarys biografii b³. Szymona z Lipnicy

B³. Szymon urodzi³ siê ok. 1440 roku w niewielkim mia-
steczku Lipnica Murowana, które le¿y w po³udniowej czêœci
diecezji tarnowskiej. Rodzice jego, Anna i Grzegorz, byli bar-
dzo pobo¿nymi ludŸmi. Ojciec by³ piekarzem. Matka prowa-
dzi³a dom i zajmowa³a siê wychowywaniem dzieci. Rodzice
oddali syna do szko³y parafialnej. Miejscowy proboszcz, wi-
dz¹c, ¿e Szymon jest bardzo uzdolniony, poradzi³ rodzicom,
¿eby pos³aæ syna na dalsz¹ naukê do Krakowa. Szymon podj¹³
wiêc studia w Akademii Krakowskiej. Akurat w tym czasie
przebywa³ w Krakowie wybitny kaznodzieja franciszkañski,
Jan Kapistran, póŸniej og³oszony œwiêtym. Krakowianie go-
dzinami s³uchali jego kazañ. Jan wielu zauroczy³ kazaniami
i swoim ewangelicznym stylem ¿ycia. Wp³yn¹³ te¿ na m³ode-
go studenta Szymona. Pod wp³ywem Jana Kapistrana Szymon
postanowi³ wst¹piæ do zakonu bernardynów, w którym w³a-
œnie dzia³a³ œw. Jan Kapistran. Odby³ nowicjat. Przeby³ wyma-
gan¹ formacjê przygotowawcz¹ i zosta³ kap³anem. Przez dwa
lata by³ gwardianem klasztoru w Tarnowie. Po powrocie do
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Krakowa obj¹³ stanowisko kaznodziei. Wnet Szymon zas³yn¹³
jako znakomity kaznodzieja, podobny do Jana Kapistrana.
Swoje p³omienne kazania potwierdza³ ascetycznym stylem
¿ycia. Wiód³ ¿ycie pe³ne pokory, umartwienia, modlitwy. Nie
szuka³ rozg³osu ni s³awy. Mia³ wielkie nabo¿eñstwo do Naj-
œwiêtszego Sakramentu i do Matki Bo¿ej. Do œwi¹t maryjnych
przygotowywa³ siê d³ugimi postami i modlitw¹. W swojej celi
mia³ wypisane s³owa: „Ktokolwiek bêdzie mieszka³ w tej celi,
niech pamiêta, by kocha³ Maryjê – Matkê”. Rozg³os kazno-
dziei sprawi³, ¿e powo³ano go na Wawel i powierzono mu funk-
cjê kaznodziei królewskiego. Jako zakonnik bernardyñski Szy-
mon odby³ podró¿ do W³och. By³ w Akwilei, gdzie uczestni-
czy³ w uroczystoœci przeniesienia cia³a œw. Bernardyna ze Sie-
ny. Potem uda³ siê do Pawii na kapitu³ê generaln¹ franciszka-
nów. Nastêpnie uda³ siê do Rzymu, a stamt¹d do Ziemi Œwiê-
tej. Po powrocie do Krakowa podj¹³ dalej aktywn¹ dzia³alnoœæ
kaznodziejsk¹. By³ tak¿e opiekunem chorych. W Krakowie
w tym czasie wybuch³a wielka zaraza, która dziesi¹tkowa³a
ludzi. Kroniki odnotowa³y, ¿e codziennie umiera³o ok. 100
ludzi.  Szymon zaanga¿owa³ siê  w pracê wœród chorych. Niós³
im pocieszenie i pomoc materialn¹, g³ównie jedzenie i odzie-
nie. S³u¿¹c i pielêgnuj¹c chorych, sam siê zarazi³ i zmar³ 18
lipca 1482 roku Zosta³ pochowany w Krakowie w koœciele oo.
Bernardynów przy Wawelu. Do dziœ tam spoczywa. Przy jego
grobie modl¹ siê krakowianie, a tak¿e pielgrzymi z Lipnicy
Murowanej i z innych regionów Polski. Szymon zosta³ beaty-
fikowany w roku 1685, a wiêc 200 lat po œmierci. Obecnie
trwaj¹ starania o jego kanonizacjê.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego – warunki bycia uczniem
         Chrystusa

W dzisiejsz¹ uroczystoœæ s³yszymy bardzo mocne s³owa
Chrystusa. Jezus podaje nam warunki, jakie trzeba spe³niæ, aby
byæ jego uczniem. Owe warunki mo¿na sprowadziæ do trzech
g³ównych
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a) Jezus na pierwszym miejscu
Pierwszy warunek bycia uczniem Chrystusa wyra¿ony jest

w s³owach: Jeœli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawi-
œci swego ojca i matki, ¿ony i dzieci, braci i sióstr, nadto sie-
bie samego, nie mo¿e byæ moim uczniem (£k 14,26). Twarde
s³owa. Có¿ one znacz¹? W s³owach tych Jezus upomina siê
o pierwsze miejsce w mi³oœci, nawet przed matk¹ i ojcem. Chce
byæ pierwszym w mi³owaniu, na pierwszym miejscu w hierar-
chii wartoœci. Prawdziwa mi³oœæ rodzinna, mi³oœæ do matki,
do ojca ma swoje ostateczne Ÿród³o w Bogu. Nie mo¿e byæ
przeto konkurencyjna do mi³oœci do Boga. W takim sensie
mi³oœæ do Boga jako Ÿród³o wszelkiej mi³oœci winna byæ naj-
wiêksza i pierwsza ze wszystkich. Zatem uczeñ Chrystusa to
ktoœ, dla kogo Bóg zajmuje pierwsze miejsce w mi³oœci.

b) Niesienie krzy¿a za Chrystusem
Drugi warunek bycia uczniem Chrystusa to niesie krzy¿a:

Kto nie dŸwiga swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e byæ
moim uczniem (£k 14,27). B³. Szymon by³ uczniem Chrystu-
sa, dlatego ¿e szed³ za Chrystusem z krzy¿em. Droga za Chry-
stusem rodzi zobowi¹zania. S¹ chrzeœcijanie, którzy id¹ za
Chrystusem, ale nie nios¹ krzy¿a, po prostu nie zachowuj¹ Jego
poleceñ, nie spe³niaj¹ wymagañ Ewangelii albo wype³niaj¹
jedynie te, które s¹ im na rêkê, które s¹ im wygodne, to, co
mo¿e nie wymaga wysi³ku, poœwiêcenia, samozaparcia. De-
klaruj¹ siê chrzeœcijanami, ale faktycznie s¹ nimi tylko z de-
klaracji, a nie z faktycznego postêpowania. Tak dzieje siê dziœ
w krajach zachodnich. Niektórzy nie akceptuj¹ nauki Chry-
stusa i Koœcio³a w ca³ej rozci¹g³oœci. Kwestionuj¹ np. naukê
Ojca œw. w dziedzinie ochrony ¿ycia, s¹ za aborcj¹, eutanazj¹.
Stosuj¹ zasadê: „zgadzam siê, ale”… Ta wiernoœæ ca³ej nauce
Chrystusa mo¿e wi¹zaæ siê z niesieniem krzy¿a. Zreszt¹ ka¿-
da droga za Chrystusem jest drog¹ z krzy¿em. Te krzy¿e s¹
przeró¿ne: fizyczne i duchowe. Aby byæ uczniem Chrystusa,
trzeba je dŸwigaæ. Otuch¹ dla nas jest to, ¿e Chrystus nam



160

w tym dŸwiganiu pomaga, jeœli Go tylko o to prosimy. Powie-
dzia³ przecie¿: PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê. WeŸmijcie moje jarz-
mo na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
jarzmo moje jest s³odkie, a moje brzemiê lekkie (Mt 11,28-30).
Musimy zastanowiæ siê nad tym, czy niesiemy krzy¿ za Chry-
stusem, czy ponosimy ciê¿ar Ewangelii, czy ponosimy konse-
kwencje wyboru Chrystusa. Jeœli tak, to mamy prawo nazy-
waæ siê Jego uczniami.

c) Wolnoœæ wobec mienia
Trzeci warunek bycia uczniem Chrystusa jest zawarty

w zdaniu: Kto nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie
mo¿e byæ moim uczniem (£k 14,33). W ka¿dym cz³owieku jest
wiêksza czy mniejsza ¿¹dza posiadania. Ludzie zabiegaj¹ o pie-
ni¹dze, o s³awê, o w³adzê, o znaczenie, o rozg³os. Najbardziej
rzuca siê w oczy d¹¿noœæ do posiadania. Z powodu tej d¹¿no-
œci tocz¹ siê k³ótnie, spory; tocz¹ siê procesy s¹dowe, s¹ pro-
wadzone wojny. Przyczyn¹ napadów, kradzie¿y, rabunków,
rozbojów bywa zazwyczaj chêæ posiadania, pazernoœæ na do-
bra tego œwiata.

Droga za Chrystusem wymaga podporz¹dkowania naszych
zabiegów doczesnych wymogom Ewangelii. Id¹c za Chrystu-
sem, trzeba byæ gotowym na wszystko, trzeba siê wiele wy-
rzekaæ. Wiedz¹ o tym dobrze powo³ani do kap³añstwa, do ¿ycia
zakonnego. Id¹c za g³osem powo³ania, nale¿y zrezygnowaæ
z w³asnej rodziny, ze sta³ego przebywania ze swoimi bliskimi,
z za³o¿enia w³asnej rodziny Z kolei rodzice powo³anych te¿
s¹ wezwani do rezygnacji. Musz¹ siê rozstaæ z córk¹, która
wstêpuje do klasztoru, rozstaæ siê ze swoim synem, którzy
wyje¿d¿a daleko na misje. Niektórzy rodzice prze¿ywaj¹ to
bardzo boleœnie i dlatego czasem nie zgadzaj¹ siê na wst¹pie-
nie córki do klasztoru czy syna do seminarium duchownego.
Ale na szczêœcie decyzja co do wyboru drogi ¿ycia jest de-
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cyzj¹ osobist¹. Ka¿dy podejmuje j¹ na w³asny rachunek, we-
d³ug w³asnego sumienia. Jest jednak pewne, ¿e ka¿dy wybór
niesie z sob¹ ograniczenia. Wybieraj¹c jedno, rezygnujemy
z drugiego. Nie mo¿na wybraæ naraz wszystkiego. Pójœcie za
Chrystusem, bycie Jego uczniem, czy lepiej powiedzieæ: sta-
wanie siê ci¹gle na nowo Jego uczniem, wi¹¿e siê zawsze z ja-
kimœ wyrzeczeniem i samozaparciem.

3. Wskazówki praktyczne

Powy¿sze warunki bycia uczniem Chrystusa by³y spe³nio-
ne w ¿yciu b³ogos³awionego Szymona z Lipnicy. Na pierw-
szym miejscu w mi³oœci by³ u niego Chrystus. Tak wiele cza-
su spêdza³ codziennie zakonnik Szymon przed Najœwiêtszym
Sakramentem. Szymon szed³ tak¿e za Chrystusem z krzy¿em.
Umia³ siê zapieraæ samego siebie. Prowadzi³ ¿ycie pe³ne umar-
twieñ i wyrzeczeñ.

Niech dzisiejsze wspomnienie jego ¿ycia, w kontekœcie s³ów
Ewangelii, zmobilizuje i zachêci nas do bycia autentycznym
uczniem Chrystusa, uczniem nie z imienia, nie z deklaracji,
ale uczniem z racji wype³niania przypomnianych przed chwil¹
warunków. Niech Bóg zatem bêdzie w naszym ¿yciu zawsze
na pierwszym miejscu. Nieœmy wytrwale za Chrystusem krzy¿,
który siê wi¹¿e z wiernosci¹ Jego nauce. Niech nam tak¿e nie
bêd¹ obce ró¿nego rodzaju wyrzeczenia, by ros³o wokó³ nas
królestwo Bo¿e.

Maleniska k. Le¿ajska – 12 lipca 1988 r.; 18 lipca 1999 r.
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Wersja B

Pos³ani przez Chrystusa na ¿niwo
(Iz 55,6-11; £k 9,1-6)

1. Jezus wys³a³ z misj¹ ewangelizacyjn¹ pierwszych
         uczniów

W liturgiczne wspomnienie b³ogos³awionego Szymona s³u-
chamy ewangelii o wys³aniu przez Chrystusa z misj¹ ewange-
lizacyjn¹ pierwszych uczniów. Na tê misjê Jezus obdarzy³
uczniów moc¹ i w³adz¹ nad z³ymi duchami oraz w³adz¹ lecze-
nia chorób. Powiedzia³, ¿e winna to byæ misja prowadzona
w postawie ubóstwa, pokory, ale zarazem w postawie odwagi.
Uczniowie byli pos³uszni temu zleceniu. Ewangelista zanoto-
wa³: Wyszli wiêc i chodzili po wsiach, g³osz¹c Ewangeliê
i uzdrawiaj¹c wszêdzie (£k 9,6).

Z pewnoœci¹ treœci¹ g³oszonej przez Aposto³ów nauki by³o
to, co s³yszeliœmy w pierwszym czytaniu, to, co kiedyœ Bóg
oznajmia³ przez proroka Izajasza. W tym nauczaniu by³a wiêc
zachêta do poszukiwania Boga, do nawracania siê do Niego,
gdy¿ jest On zawsze mi³osierny i hojny w przebaczeniu. W na-
uce tej by³o tak¿e przypomnienie, ¿e Pan Bóg kieruje siê inn¹
logik¹ ani¿eli ludzie: Bo myœli moje nie s¹ myœlami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami (Iz 55,8). M³yny Bo¿e miel¹
inaczej ni¿ m³yny ludzkie. Bo¿a strategia jest inna od naszej.
Jedno jest pewne, ¿e jest to strategia mi³oœci wzglêdem cz³o-
wieka.

2. Jezus pos³a³ z misj¹ ewangelizacyjn¹ b³. Szymona

To wysy³anie uczniów przed³u¿y³o siê w historii. W ka¿-
dym pokoleniu chrzeœcijan uczniowie wysy³ani s¹ przez Pana
z misj¹ g³oszenia Bo¿ego s³owa i z misj¹ uzdrawiania. W XV
wieku z tak¹ misj¹ zosta³ pos³any zakonnik franciszkañski, b³.
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Szymon. Urodzi³ siê w Lipnicy Murowanej k. Bochni ok. roku
1437. Rodzice pos³ali go do szko³y parafialnej. Miejscowy
ksi¹dz proboszcz, widz¹c, ¿e m³odzieniec jest uzdolniony, za-
chêci³ rodziców, by pos³ali syna na Akademiê Krakowsk¹.
Szymon ukoñczy³ Akademiê. W czasie studiów spotka³ w Kra-
kowie s³ynnego kaznodziejê Jana Kapistrana. Prawdopodob-
nie pod wp³ywem jego kazañ wst¹pi³ do bernardynów w Kra-
kowie. Sta³ siê bardzo gorliwym zakonnikiem. By³ dobrym
spowiednikiem i znakomitym kaznodziej¹. G³osi³ wiêc z wiel-
kim zapa³em naukê Chrystusa. Mia³ tak¿e du¿o serca, du¿o
wspó³czucia wobec biednych. Gdy w roku 1482 w Krakowie
wybuch³a wielka zaraza, Szymon opiekowa³ siê osobiœcie cho-
rymi. Potrafi³ praktykowaæ Ewangeliê tak¿e wœród chorych.
S³u¿¹c im, zarazi³ siê i zmar³ w opinii œwiêtoœci dnia 18 lipca
1482 roku.  Do jego grobu znajduj¹cego siê w koœciele Ojców
Bernardynów w Krakowie do dziœ pielgrzymuj¹ wierni.

3. Jezus posy³a nas dzisiaj z misj¹ ewangelizacyjn¹

Dziœ my jesteœmy pos³ani z misj¹ ewangelizacyjn¹. Treœci¹
naszej misji winno byæ tak¿e g³oszenie Ewangelii i s³u¿enie
chorym. Nie wstydŸmy siê mówiæ o Bogu w naszych rodzi-
nach, wœród naszych krewnych, znajomych, s¹siadów. Nie
wstydŸmy siê rozmawiaæ o Bogu z naszymi dzieæmi. Na mocy
sakramentu chrztu i bierzmowania jesteœmy zobowi¹zani do
œwiadczenia o Chrystusie.

Niech treœci¹ naszej misji ewangelizacyjnej bêdzie tak¿e
troska o chorych, o zagubionych, o tych, którzy s¹ w jakiekol-
wiek potrzebie.

Proœmy Pana o ³ask¹ zrozumienia naszej misji, proœmy
o wsparcie w naszej ewangelizacji. Niech królestwo Bo¿e
wzrasta wœród nas.

Maleniska k. Le¿ajska – 20 lipca 2003 r.
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20 LIPCA – B£. CZES£AWA, KAP£ANA
1 Kor 9,16-19.22-23; £k 10-1-9

Pos³ani z orêdziem Chrystusa

1. W poszukiwaniu niebieskich opiekunów i protektorów

Przed kilkoma dniami prze¿ywaliœmy w naszym wroc³aw-
skim œrodowisku uroczyst¹ inauguracjê roku akademickiego
1982/83. Weszliœmy tym samym w nowy etap pracy nauko-
wo-formacyjnej w naszym Metropolitalnym Wy¿szym Semi-
narium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym.
Dla niektórych z nas jest to ju¿ ostatni etap drogi do Chrystu-
sowego kap³añstwa. Dla tych, którzy wst¹pili w tym roku
w mury naszej uczelni, jest to pierwszy etap wêdrówki za g³o-
sem swego powo³ania; dla wielu innych kolejny odcinek dro-
gi; dla studentów œwieckich tak¿e jakiœ etap ku uzyskaniu ma-
gisterium czy doktoratu z zakresu teologii.

Na pocz¹tku ka¿dego roku nasza spo³ecznoœæ akademicka
szuka sobie przyjació³, opiekunów i protektorów zarówno
w œwiecie niebieskim, jak i ziemskim. Ziemskich opiekunów
i przyjació³ mamy sporo. Wywodz¹ siê oni przede wszystkim
z ludu Bo¿ego Koœcio³a na Dolnym Œl¹sku – prowadzonego
przez dobrych kap³anów. To w³aœnie oni – lud wierny i kap³a-
ni – swoimi modlitwami i ofiarami materialnymi wspieraj¹
wydatnie nasz¹ instytucjê w jej istnieniu i dzia³aniu.

Jednak¿e do w³aœciwego wype³niania naszych codziennych,
jak¿e wa¿nych i odpowiedzialnych zadañ s¹ nam potrzebni nie
tylko protektorzy widzialni, ¿yj¹cy tu z nami na ziemi. Do
wype³niania zadañ zleconych nam przez Boga, Koœció³ i na-
ród potrzebujemy szczególnej pomocy Najwy¿szego Ojca,
Ojca wszystkich ludów i narodów, G³ównego Gospodarza tak¿e
tego œwiata, w którym ¿yjemy. Potrzebujemy tak¿e niebieskich
przyjació³, opiekunów i protektorów, którzy ongiœ byli tu na
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ziemi, a których dziœ odnajdujemy u Ojca Œwiat³oœci, w no-
wej OjczyŸnie, ku której wszyscy pod¹¿amy. S¹ nimi przede
wszystkim ci, do których dzie³ ¿ycia nawi¹zujemy; s¹ nimi
tak¿e ci, którzy ongiœ na naszych ziemiach tworzyli chrzeœci-
jañsk¹ kulturê narodu, rozkrzewiaj¹c wartoœci ewangeliczne
s³owem i przyk³adem swego ¿ycia. Oto dzisiaj, w ten listopa-
dowy wieczór przybywamy – jako duchowna spo³ecznoœæ aka-
demicka – na miejsce, gdzie spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki
wielkiego syna narodu i Koœcio³a – b³ogos³awionego Czes³a-
wa. Od lat widzimy w nim nie tylko patrona naszego miasta,
ale tak¿e niebieskiego opiekuna i protektora naszej wroc³aw-
skiej uczelni teologicznej. Dlatego i na pocz¹tku tego roku przy-
chodzimy tu, by siê Mu niejako przypomnieæ i prosiæ Go
o wstawiennictwo za nasz¹ rodzinê seminaryjn¹.

Ale czy przychodzimy tylko po to, by zapewniæ sobie Jego
pamiêæ o nas przed Panem? Z pewnoœci¹ nie tylko po to. Prze-
cie¿ w b³ogos³awionym Czes³awie widzieli nasi poprzednicy
– i my dziœ tak¿e widzimy – idea³ niestrudzonego siewcy Ewan-
gelii, wzór kap³ana, zakonnika o ewangelicznym stylu ¿ycia.

Nasz niebieski patron nale¿y niew¹tpliwie do tych ludzi,
którzy tak gorliwie realizowali program przed³o¿ony nam przez
dzisiejsz¹ liturgiê s³owa. Biada mi, gdybym nie g³osi³ Ewan-
gelii! […] Tak wiêc nie nale¿¹c do nikogo, sta³em siê niewol-
nikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam
[…]. Sta³em siê wszystkim dla wszystkich, ¿eby w ogóle ocaliæ
przynajmniej niektórych. Wszystko zaœ czyniê dla Ewangelii,
by mieæ w niej swój udzia³ (1 Kor 9,16b.19.22b-23).

Za tym Paw³owym programem poszed³ tak wiernie patron
dolnoœl¹skiej stolicy. Wydob¹dŸmy z mroków historii kilka
danych z jego ¿yciowej drogi, by siê przekonaæ, ¿e istotnie tak
by³o, ¿e wszystko czyni³ dla Ewangelii.

2. Droga ¿ycia b³ogos³awionego Czes³awa

B³ogos³awiony Czes³aw urodzi³ siê w Kamieniu na Œl¹sku
Opolskim oko³o r. 1175. By³ spokrewnionym ze œw. Jackiem.
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Wspólnie z nim odby³ studia teologiczne w Pary¿u i Bolo-
nii. Du¿y wp³yw na ukszta³towanie jego umys³u wywar³o œro-
dowisko krakowskie i sandomierskie, w którym kultywowa-
no zachodni¹ myœl teologiczn¹ skwapliwie przeszczepion¹
wówczas na teren Polski przez b³ogos³awionego Wincente-
go Kad³ubka. Razem z biskupem krakowskim Iwonem i in-
nymi przyjació³mi uda³ siê do Rzymu, gdzie spotka³ siê ze
œw. Dominikiem. Tam wst¹pi³ do za³o¿onego przez œw. Do-
minika zakonu kaznodziejskiego. Po zdobyciu odpowiedniej
formacji zakonnej poprzez Pragê czesk¹ wróci³ do swojej
Ojczyzny, by oddaæ siê ju¿ do koñca misji g³oszenia nauki
Chrystusa. Swoj¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹, jako kap³an i za-
konnik, z³¹czy³ przede wszystkim z Wroc³awiem i z ziemi¹
Dolnego Œl¹ska. Tutaj sprowadzi³ do koœcio³a œw. Wojciecha
pierwszych dominikanów i by³ pierwszym przeorem wro-
c³awskiego klasztoru. Podobno pieszo kilkakrotnie przemie-
rzy³ dolnoœl¹sk¹ ziemiê, g³osz¹c Ewangeliê i umacniaj¹c
wiarê ludu œl¹skiego. Zas³yn¹³ tak¿e – jak podkreœlaj¹ kroni-
karze – jako m¹¿ modlitwy. Jego modlitwom – jak wskazuje
kronikarz i historyk Jan D³ugosz – Wroc³aw zawdziêcza swe
ocalenie w czasie barbarzyñskiego najazdu Tatarów w roku
1241.

Po pracowitym, pe³nym poœwiêcenia ¿yciu zmar³ we Wro-
c³awiu, prawdopodobnie 15 lipca 1242 r. Cia³o jego z³o¿ono
tu – w tym koœciele, w którym jesteœmy. Przez ponad 7 wie-
ków grób b³ogos³awionego Czes³awa przyci¹ga³ wiernych
miasta Wroc³awia. Szczególnie w chwilach nieszczêœæ i kata-
klizmów by³ otaczany przez miejscow¹ ludnoœæ. Grób ten przez
burzliwe wieki dolnoœl¹skiej historii by³ symbolem katolicko-
œci i polskoœci. Reformacja na ziemiach œl¹skich os³abi³a kult
b³. Czes³awa i dopiero powrót polskiej ludnoœci i dominika-
nów do Wroc³awia w 1945 r. znów o¿ywi³ pamiêæ o nim.
W okresie powojennym do jego grobu nadal spiesz¹ ludzie,
spiesz¹ niemal codziennie wroc³awianie nie tylko po to, by
sk³adaæ ho³d wielkiemu pasterzowi i Polakowi, ale tak¿e by
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nabieraæ otuchy i mocy wype³niania swoich nieraz bardzo trud-
nych zadañ ¿yciowych.

I oto dzisiaj w tym wiekowym pochodzie stajemy my jako
duchowna spo³ecznoœæ akademicka, stajemy u tego niezwy-
k³ego grobu.

3. Orêdzie b³ogos³awionego Czes³awa do nas

B³ogos³awiony Czes³awie! Có¿ nam dzisiaj chcesz powie-
dzieæ w ten listopadowy wieczór? Jakie orêdzie chcesz nam
przekazaæ, nam przygotowuj¹cym siê do Chrystusowego ka-
p³añstwa, nam maj¹cym ju¿ wkrótce pójœæ s³u¿yæ narodowi
polskiemu?

Oto w tej wiekowej œwi¹tyni, pochyleni nad Twoim gro-
bem wyczytujemy Twoje orêdzie, orêdzie, które wypisa³eœ
swoim ewangelicznym ¿yciem. Jako syn duchowy œw. Domi-
nika, cz³onek zakonu kaznodziejskiego, by³eœ niestrudzonym
siewc¹ Bo¿ego s³owa i by³eœ mê¿em wytrwa³ej modlitwy. Przez
to samo tak dok³adnie wype³ni³eœ Paw³owy program ewange-
lizacji, o którym dziœ s³yszeliœmy. Ten program ju¿ wkrótce
stanie siê naszym programem. Chcemy od Ciebie przej¹æ styl
pracy i ¿ycia, styl s³u¿enia drugiemu cz³owiekowi przez nie-
sienie mu s³ów prawdy Bo¿ej, styl wytê¿onej i niemal nieusta-
j¹cej nigdy modlitwy.

Oto czekamy na rozes³anie nas z wroc³awskiego wieczer-
nika. Pan nam dziœ wyraŸnie przypomnia³: ¯niwo wprawdzie
wielkie, ale robotników ma³o; proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby
wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo (£k 10,2). Tak, to praw-
da! Ju¿ wkrótce pójdziemy na ¿niwo!

Jak kiedyœ Pan pos³a³ siedemdziesiêciu dwóch do ka¿dego
miasta i miejscowoœci, dok¹d sam przyjœæ zamierza³ (£k 10,1),
tak i nas w przysz³oœci poœle, bo ¿niwo jest nadal wielkie, ale
robotników ma³o.

Trzeba nam bêdzie na zagonie Pañskim zast¹piæ spracowa-
nych i upadaj¹cych ju¿ z si³ ¿niwiarzy, trzeba bêdzie w³¹czyæ
siê w ich apostolski trud. Us³yszymy wówczas od Pana oznaj-
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mienie: IdŸcie, oto was posy³am jak owce miêdzy wilki. […]
uzdrawiajcie chorych, którzy tam s¹, i mówcie im: Przybli¿y³o
siê do was królestwo Bo¿e (£k 10,3.9) – Posy³am was jak owce
miêdzy wilki – a wiêc trudny bêdzie zagon Pañski, trudna bê-
dzie siejba. Wiedz¹ o tym dobrze wytrawni ¿niwiarze, którzy
dziœ uprawiaj¹ rolê ludzkich serc.

Jednak¿e ten trud z³¹czony bêdzie z wewnêtrzn¹ radoœci¹.
Przecie¿ nic tak nie nape³nia i nie uszczêœliwia cz³owieka jak
s³u¿ba drugim, i to s³u¿ba, w której obdarzamy wartoœciami
Bo¿ymi. Mamy wiêc przed sob¹ trudn¹, ale zarazem radosn¹
i sensown¹ przysz³oœæ. Œwiadomoœæ tego szczytnego celu ma
dziœ nas mobilizowaæ do twórczego wysi³ku, do twórczego
oczekiwania. Zanim bêdziemy rozes³ani przez Pana, chcemy
siê dobrze przygotowaæ do tej misji we wroc³awskim wieczer-
niku.

Ka¿de wielkie zawody sportowe wymagaj¹ d³ugiego tre-
ningu, du¿ego wysi³ku, jednym s³owem: dobrego przygoto-
wania. Szczególnie nasza misja wymaga naprawdê pracowite-
go i odpowiedzialnego przygotowania.

B³ogos³awiony Czes³awie, nasz niebieski Przyjacielu, Opie-
kunie i Protektorze!

Zanim bêdziemy pos³ani na ¿niwo Pañskie, zanim bêdzie-
my przed³u¿aæ tu na dolnoœl¹skiej ziemi Twój apostolski trud
– chylimy dziœ kornie wraz z Tob¹ nasze g³owy przed Panem
naszym, któremu Ty tak wiernie s³u¿y³eœ i któremu my dziœ
s³u¿yæ chcemy – chylimy g³owy w tajemnicy Jego Najœwiêt-
szej Ofiary i sk³adamy w Jego Bo¿e d³onie nasz¹ uczelniê, nas
samych, nasz¹ pracê, nasze oczekiwanie i ca³¹ nasz¹ przy-
sz³oœæ. Ty spraszaj nam dary niebios na dziœ i na jutro naszego
pos³annictwa.

Wroc³aw, koœció³ pw. œw. Wojciecha – 18 listopada 1982 r.
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22 LIPCA – ŒW. MARII MAGDALENY
Pnp 8,6-7; J 20,1.11-18

Autentyzm œw. Marii Magdaleny
w grzeszeniu i w nawróceniu

1. Ewangeliczna niewiasta o imieniu Maria Magdalena

Maria Magdalena to postaæ ewangeliczna, uto¿samiana
przez niektórych z bezimienn¹ grzesznic¹ z uczty u faryzeusza
Szymona (£k 7,36-50) oraz z Mari¹ z Betanii, siostr¹ £azarza
i Marty (£k 10,38-42). Nie jest to jednak udokumentowane.
Pewne jest jednak, ¿e Maria Magdalena jest jedn¹ z ewange-
licznych niewiast, które wspomina œw. £ukasz (8,1-3). Chry-
stus uwolni³ je z opêtania przez szatana. Z Marii Magdaleny
wypêdzi³ siedmiu czartów. Maria Magdalena odznacza³a siê
szczególn¹ mi³oœci¹ do Chrystusa. Ta mi³oœæ sprawi³a, ¿e po-
sz³a za Chrystusem z Galilei do Judei. Zawiod³a j¹ potem na
Golgotê (£k 23,49 – 24,10). Wreszcie w niedzielny poranek
(J 20,1-18) kaza³a jej bardzo wczeœnie pobiec z wonnoœciami
do grobu. Grób by³ ju¿ wtedy pusty, ale tu¿ obok spotka³a anio-
³ów i nieznajomego, którego wziê³a za ogrodnika. Przekonana
o tym, ¿e wszyscy ¿yj¹ takimi samymi uczuciami jak i ona,
podjê³a dialog z nieznajomym: Panie, jeœli ty Go przenios³eœ,
powiedz mi, gdzie Go po³o¿y³eœ, a ja Go wezmê (J 20,15b).
Gdy ów Nieznajomy zwróci³ siê do niej po imieniu, mówi¹c:
Mario, ona natychmiast rozpozna³a w nim ukochanego Mistrza.
Zwróci³a siê do Niego z najczulszym s³owem Rabbuni. Wte-
dy otrzyma³a od Zmartwychwsta³ego misjê do Aposto³ów: Udaj
siê do moich braci i powiedz im: „Wstêpujê do Ojca mego i Oj-
ca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. Posz³a Ma-
ria Magdalena oznajmiaj¹c uczniom: „Widzia³am Pana i to
mi powiedzia³” (J 20,17b-18). Nazwano j¹ dlatego „aposto³k¹
aposto³ów” – apostola apostolorum.
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2. Przebaczenie dla mi³uj¹cych

Maria Magdalena jest osob¹ bardzo autentyczn¹, zarówno
w grzeszeniu, jak i w nawróceniu. Podobno by³a wielka w grze-
szeniu, ale jeszcze wiêksza w ¿alu, mi³owaniu i nawróceniu.
Wszystko czyni³a na serio, nie dla udawania, nie na pokaz, nie
na niby. Podziwiamy j¹, ¿e potrafi³a przyj¹æ od Chrystusa dar
Bo¿ego mi³osierdzia. Ów dar zosta³ jest przydzielony w tak
wielkim wymiarze, gdy¿ wiele umi³owa³a. St¹d te¿ nieprzy-
padkowo w jej liturgiczne wspomnienie czytamy teksty biblij-
ne mówi¹ce o wartoœci mi³oœci. S³yszeliœmy s³owa: bo jak œmieæ
potê¿na jest mi³oœæ […]. Wody wielkie nie zdo³aj¹ ugasiæ mi-
³oœci, nie zatopi¹ jej rzeki. Jeœliby kto odda³ za mi³oœæ ca³e
bogactwo swego domu, pogardz¹ nim tylko (Pnp 8,6-7).

3. Œw. Maria Magdalena naszym przyk³adem
         w nawracaniu siê

Maria Magdalena uto¿samiana z jawnogrzesznic¹ jest przy-
k³adem  prawdziwego nawrócenia. W tym nawróceniu g³ówn¹
rolê odegra³ Bóg, który okaza³ jej swoje mi³osierdzie. Tak¿e
w naszym usprawiedliwieniu g³ówn¹ rolê odgrywa Bóg. To
On nam okazuje swoje mi³osierdzie, gdy nam przebacza i czyni
na nowo swoim dzieckiem.

Niech patronka dzisiejszego dnia bêdzie dla nas znakiem
nadziei na Bo¿e przebaczenie i mi³osierdzie, niech bêdzie po-
twierdzeniem prawdy, ¿e nie ma takiej sytuacji, takiego dna,
z którego by nas Bóg nie wydoby³. Naœladujmy Mariê Magda-
lenê w mi³owaniu, bo ten, komu ma³o siê odpuszcza, ma³o mi-
³uje (£k 7,47b).

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 22 lipca 1992 r.



171

23 LIPCA – ŒW. BRIGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY
Ga 2,19-20; J 15,1-8

WiêŸ z Chrystusem
Ÿród³em naszej skutecznoœci

1. Droga ¿ycia Brygidy Szwedzkiej

Œw. Brygida urodzi³a siê oko³o roku 1302 w Finstad, nie-
daleko Upsali. Oko³o piêtnastego roku ¿ycia wydano j¹ za
osiemnastoletniego Ulfa Gudmarsona. W szczêœliwym ma³¿eñ-
stwie bogobojni rodzice wydali na œwiat oœmioro dzieci. Ma³-
¿onkowie praktykowali uczynki mi³osierdzia. Brygida poœwiê-
ca³a du¿o czasu modlitwie. Razem z mê¿em utrzymywa³a ¿ywe
kontakty z pobliskimi koœcio³ami i klasztorami. Z czasem za-
czê³a doznawaæ mistycznych wizji, które za sugesti¹ spowied-
ników spisywa³a. Wspólnie z mê¿em odby³a pielgrzymkê do
Santiago de Compostella. Po powrocie stamt¹d jej m¹¿ wst¹-
pi³ do cystersów w Alvastra i tam wkrótce zmar³ (1344). W kil-
ka lat póŸniej Brygida otrzyma³a wizjê, która wytyczy³a jej
nowe drogi ¿ycia. W³¹czy³a siê pe³niej w ¿ycie koœcielne i po-
lityczne. Ciesz¹c siê mistycznymi wizjami, mia³a dar przepo-
wiadania przysz³oœci. Sta³a siê prawdziw¹ prorokini¹. Nios³a
sw¹ misjê do panuj¹cych i papie¿y. Upomina³a królów, prze-
strzega³a biskupów i papie¿y, przepowiada³a rozmaite wyda-
rzenia. W roku 1346 otrzyma³a wizjê dotycz¹c¹ nowego za-
konu. Wnet otrzyma³a od króla posiad³oœæ i za³o¿y³a pierwszy
klasztor. Z czasem u³o¿y³a regu³ê dla nowego zakonu i zabie-
ga³a o jej zatwierdzenie. Odwiedzi³a prawie wszystkie miej-
sca pielgrzymkowe Italii. Razem z dwoma synami i córk¹
Katarzyn¹ odby³a pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. Po powrocie
stamt¹d uda³a siê ponownie do Rzymu, gdzie podjê³a starania
o powrót Grzegorza XI do Wiecznego Miasta. Zmar³a 13 lipca
1373 roku, w dniu przez siebie przepowiedzianym. Po kilku
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miesi¹cach cia³o jej przetransportowano to ojczystego kraju.
W trzy lata póŸniej Grzegorz XI wróci³ do Rzymu i w roku
1378 zatwierdzi³ ostatecznie regu³ê brygidek.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W liturgiczne wspomnienie œw. Brygidy Szwedzkiej czyta-
my Ewangeliê o krzewie winnym i latoroœlach. Chrystus ilu-
struje swoj¹ ¿yciow¹ wiêŸ z nami obrazem winnego krzewu.
Nazywa siebie krzewem winnym, a nas latoroœlami. Latoroœl
nie wydaje nigdy owocu sama z siebie, lecz tylko wtedy, gdy
trwa w winnym krzewie. Podobnie i cz³owiek, który przyzna-
je siê do Chrystusa, nie przynosi owocu, je¿eli nie jest egzy-
stencjalnie z Nim z³¹czony. Chrystus wyraŸnie mówi: Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa¿ beze
Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ (J 15,5b). Kto myœli, ¿e stanie
siê doskona³y o w³asnych si³ach, ¿e osi¹gnie sukces duchowy
bez Chrystusa, ten jest w wielkim b³êdzie. Wszelkie dobro
w naszym ¿yciu rodzi siê za spraw¹ Boga, który dzia³a w nas
przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym. Je¿eli wiêc chcemy osi¹-
gaæ dobre owoce naszego ¿ycia, to trzeba nam trwaæ w Chry-
stusie. To trwanie w Chrystusie jest szczególnie wa¿ne w chwi-
lach cierpienia, w godzinach niesienia krzy¿a. Nie jest mo¿li-
we trwanie we w³aœciwej postawie na drodze krzy¿owej na-
szego ¿ycia, jeœli nie czerpiemy ¿yciodajnych, wzmacniaj¹-
cych soków od Tego, który daje umocnienie. Wiedzia³ o tym
dobrze œw. Pawe³, który powiedzia³ Wszystko mogê w Tym,
który mnie umacnia (Flp 4,13). To umocnienie czerpa³ od Chry-
stusa w czasie niebezpiecznych podró¿y, w ró¿nych przeciw-
noœciach, przeœladowaniach, a¿ do mêczeñskiej œmierci. Mia³
zawsze œwiadomoœæ swojej œcis³ej wiêzi z Chrystusem, dlate-
go móg³ powiedzieæ: Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we
mnie Chrystus (Ga 2,20a). Si³ê i wsparcie u Chrystusa znajdo-
wali wszyscy mêczennicy Koœcio³a.

W rozmowach z ludŸmi s³yszymy niekiedy wyznania w ro-
dzaju: „tego nie wytrzyma³bym, nie prze¿y³bym, gdybym nie
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otrzyma³ pomocy z góry”. Ile¿ razy o tym mówi Matka Teresa
z Kalkuty, gdy jest pytana, sk¹d czerpie tyle energii do tak ofiar-
nej pracy charytatywnej, do s³u¿by najbiedniejszym z biednych.
Wskazuje zawsze na s³owo Bo¿e i codzienn¹ Eucharystiê jako
Ÿród³o swojej ¿yciowej mocy.

3. Pomyœlnoœæ nasza i Europy w wiêzi z Chrystusem

Du¿o dzisiaj mówimy o skutecznoœci dzia³ania. Znamy
dyrektorów, kierowników, mened¿erów, którzy skutecznie
potrafi¹ zrealizowaæ postawione wczeœniej przez siebie cele
i zamierzenia. Bardzo czêsto oceniamy polityków, spo³eczni-
ków po ich skutecznoœci. Ludzi skutecznie dzia³aj¹cych wy-
bieramy na stanowiska kierownicze, powierzamy im odpowie-
dzialne funkcje w celu osi¹gania dobra wspólnego.

 W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych dwudzie-
stego stulecia diecezj¹ przemysk¹ kierowa³ abp Ignacy Tokar-
czuk. By³ znany z ostrej postawy wobec re¿imu komunistycz-
nego. Na pocz¹tku swej pos³ugi biskupiej postawi³ sobie za
cel budowê nowych koœcio³ów i kaplic, ¿eby wiernym skróciæ
drogê do uczestniczenia w niedzielnej Mszy œw. Koœcio³y ro-
s³y jak grzyby po deszczu. Nie obesz³o siê bez szykan i kar
nak³adanych przez w³adze komunistyczne na niepos³usznych
ksiê¿y. Pasterz diecezji zawsze stawa³ w ich obronie. Bra³ nie-
jednokrotnie na siebie ca³e odium przeciwników Koœcio³a.
W rezultacie teren diecezji przemyskiej pokry³ siê gêst¹ siatk¹
nowych koœcio³ów i kaplic. O wiele wiêcej ludzi zaczê³o
uczêszczaæ na niedzieln¹ Mszê œw., gdy¿ mieli bli¿ej do ko-
œcio³a. Ordynariusz okaza³ siê bardzo skutecznym biskupem,
potrafi¹cym osi¹gn¹æ postawione przez siebie cele.

Skutecznoœæ, o której mówimy, odnosi siê jednak nie tylko
do owoców materialnych, widzialnych dla oka. Jest te¿ po¿¹-
dana w wymiarze duchowym, w dziedzinie ¿ycia religijno-mo-
ralnego. I w jednej i drugiej dziedzinie tak¹ skutecznoœæ gwa-
rantuje nam nasza autentyczna wiêŸ z Chrystusem. Tak to siê
dzia³o w ¿yciu œw. Brygidy Szwedzkiej i w ¿yciu innych œwiê-
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tych. Tak dzieje siê i dzisiaj, i tak bêdzie dziaæ siê i w przy-
sz³oœci. Jeœli w naszym ¿yciu chcemy skutecznie dzia³aæ, jeœli
nasz europejski kontynent ma staæ siê wspólnym domem dla
wszystkich narodów, Europ¹ ojczyzn, to trzeba nam powa¿nie
potraktowaæ przes³anie dzisiejszej Ewangelii.

Proœmy dziœ œw. Brygidê o wstawiennictwo u Boga dla
pomyœlnoœci nas samych, naszej Ojczyzny i naszego konty-
nentu.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 23 lipca 1986 r.

24 LIPCA – ŒW. KINGI, ZAKONNICY
Ef 6,10-13.18; Mt 5,1-12

Œw. Kinga wzorem ¿ycia rodzinnego
i zakonnego

1. Sylwetka œw. Kingi

Kinga (Kunegunda) urodzi³a siê w roku 1234 na dworze
króla wêgierskiego. Ojcem jej by³ Bela IV, matk¹ – Maria, córka
cesarza greckiego. By³a siostr¹ b³. Jolanty, klaryski, i Ma³go-
rzaty, dominikanki W wieku piêciu lat zosta³a zarêczona z dwu-
nastoletnim ksiêciem krakowskim Boles³awem, zwanym Wsty-
dliwym. Wychowywa³a siê odt¹d na dworze krakowskim, by
po osi¹gniêciu przepisanego wieku poœlubiæ Boles³awa. W ma³-
¿eñstwie ¿y³a za zgod¹ mê¿a w czystoœci, oddawa³a siê po-
stom, umartwieniu i s³u¿bie ubogim. Po œmierci mê¿a Kinga
opuœci³a Kraków i uda³a siê do Starego S¹cza, gdzie ufundo-
wa³a klasztor dla klarysek. Sama wst¹pi³a do tego klasztoru.
Nie przyjê³a jednak godnoœci prze³o¿onej, ale jako zwyk³a za-
konnica spêdzi³a resztê swojego ¿ycia ,oddaj¹c siê kontem-
placji, pokucie, umartwieniu i uczynkom mi³osierdzia. Z du-
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chem pokuty ³¹czy³a franciszkañsk¹ radoœæ. Kinga zmar³a 24
lipca 1292 roku. Relikwie jej przeniesiono do Krakowa. Zo-
sta³a beatyfikowana przez papie¿a Aleksandra VIII w roku
1690, zaœ kanonizowa³ j¹ Jan Pawe³ II.

Œw. Kinga, ksiê¿na i królowa, jest czczona przede wszyst-
kim w Ma³opolsce. Legenda g³osi, ¿e w Wieliczce, nieopodal
Krakowa ksiê¿na odnalaz³a swój pierœcionek zarêczynowy,
który przywêdrowa³ z Wêgier wraz z sol¹. To w³aœnie Wie-
liczka obra³a j¹ sobie za szczególn¹ patronkê. W Muzeum ̄ up
Krakowskich w Wieliczce – w ekspozycji podziemnej na III
poziomie kopalni soli i w Zamku ̄ upnym – znajduje siê kilka
bardzo ró¿nych przedstawieñ œw. Kingi.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

S³owo Bo¿e czytane w dzieñ wspomnienia œw. Kingi wzy-
wa nas do ¿ycia w duchu Oœmiu b³ogos³awieñstw. Najpierw
œw. Pawe³ zachêca nas do duchowej walki i do modlitwy: Przy-
obleczcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, byœcie mogli siê ostaæ wobec pod-
stêpnych zakusów diab³a. […] wœród wszelakiej modlitwy i b³a-
gania. Przy ka¿dej sposobnoœci módlcie siê Duchu! Nad tym
w³aœnie czuwajcie najusilniej i proœcie za wszystkich œwiêtych
(Ef 6,11.18).  S³owa te mia³a przed oczyma w swoim ¿yciu
œw. Kinga. Dziœ powinny one kszta³towaæ nasze ¿ycie.

Œw. Kinga ¿y³a tak¿e programem Oœmiu B³ogos³awieñstw.
By³a uboga w duchu, cicha, mi³osierna, czystego serca, pokój
czyni¹ca, wiele cierpia³a dla sprawiedliwoœci. Ten program
Oœmiu b³ogos³awieñstw nigdy siê nie starzeje. Jest drog¹ do
szczêœcia ju¿ tu na ziemi.

3. Œw. Kinga przyk³adem dla ma³¿onków i sióstr
         zakonnych

Œw. Kinga jest szczególnym przyk³adem i wzorem dla ma³-
¿onek oraz sióstr zakonnych. Zakosztowa³a bowiem w swoim
¿yciu zarówno drogi ¿ycia ma³¿eñskiego, jak i ¿ycia zakonne-
go. I w jednym, i drugim siê sprawdzi³a. I w jednym, i drugim
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wydeptywa³a sobie drogê do œwiêtoœci. Módlmy siê dzisiaj za
wstawiennictwem œw. Kingi o zgodê i ducha religijnego w na-
szych rodzinach, a tak¿e o ducha modlitwy i ascezy dla osób
¿ycia konsekrowanego. Niech duch ¿ycia œw. Kingi o¿ywia
nasze rodziny naturalne i zakonne.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 24 lipca 2002 r.

25 LIPCA – ŒW. KRZYSZTOFA MÊCZENNIKA,
PATRONA PODRÓ¯UJ¥CYCH
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

W imiê Bo¿e w ka¿d¹ drogê i podró¿

1. Legenda o œw. Krzysztofie

Œw. Krzysztof pochodzi³ z Azji Mniejszej, z rzymskiej pro-
wincji Licji. ¯y³ w pierwszej po³owie III wieku. Nie znamy
historycznych danych o jego ¿yciu, natomiast w œredniowie-
czu ukszta³towa³a siê o nim s³awna legenda. Opowiada ona,
¿e pierwotne jego imiê brzmia³o Reprobus (Odra¿aj¹cy), gdy¿
mia³ g³owê podobn¹ do psa. Wyró¿nia³ siê za to wielk¹ si³¹
i st¹d postanowi³ oddaæ siê na s³u¿bê najpotê¿niejszemu na
ziemi panu – królowi swojego kraju. Szybko jednak siê prze-
kona³, ¿e ten, któremu s³u¿y³, bardzo siê kogoœ boi – szatana.
Odda³ siê zatem na s³u¿bê temu, który by³ silniejszy. Nieba-
wem jednak pozna³, ¿e szatan równie¿ bardzo siê kogoœ boi.
Bardzo go to zainteresowa³o i okaza³o siê, ¿e tym kimœ jest
Chrystus. Zapozna³ siê z chrzeœcijañsk¹ nauk¹ i przyj¹³ chrzest.
Si³a nawrócenia sprawi³a, ¿e osiad³ nad rzek¹ Jordan i w ra-
mach pokuty za s³u¿bê szatanowi postanowi³ przenosiæ przez
rzekê na swych barkach pielgrzymów pod¹¿aj¹cych do Ziemi
Œwiêtej. Jak g³osi legenda, pewnej nocy us³ysza³ g³os dziecka,
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które prosi³o go o przeniesienie na drugi brzeg. Gdy wzi¹³ je
na ramiona, odczu³ ogromny ciê¿ar, który go przyt³acza³. Za-
pyta³: „Kto Ty jesteœ, Dzieciê?”. I otrzyma³ odpowiedŸ: „Jam
jest Jezus, twój Zbawiciel. DŸwigaj¹c Mnie, dŸwigasz ca³y
œwiat”. To by³a przepowiednia rych³ej œmierci mêczeñskiej
œwiêtego, który odda³ ¿ycie za wiarê ok. 250 roku, za panowa-
nia cesarza Decjusza. Patron kierowców swym ¿yciem i na-
wróceniem ukaza³, ¿e mo¿na z odra¿aj¹cego Reprobusa staæ
siê nios¹cym Chrystusa Krzysztofem.

Œw. Krzysztof, jako nios¹cy Chrystusa, sta³ siê patronem
kierowców i wszystkich podró¿uj¹cych. W jego liturgiczne
wspomnienie przypomnijmy sobie, ¿e wszyscy jesteœmy
w podró¿y i zastanówmy siê, jakie zasady moralne obowi¹-
zuj¹ ludzi, którzy s¹ w drodze.

2. Jesteœmy w drodze – w podró¿y

¯ycie ka¿dego z nas jest pielgrzymk¹. Zaczyna siê ono
w chwili poczêcia i urodzenia, a koñczy siê w momencie
œmierci.

Pismo Œwiête ukazuje nam czêsto ludzi bêd¹cych w dro-
dze. Abraham by³ wêdrowcem do Ziemi Obiecanej. Naród
wybrany wêdrowa³ pod przewodnictwem Moj¿esza 40 lat z nie-
woli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Po ziemi palestyñskiej
wêdrowali prorocy. Maryja, gdy zosta³a Matk¹ Zbawiciela
wybra³a siê z poœpiechem w krainê górzyst¹ do krewnej El¿-
biety. Potem z Józefem uda³a siê na spis ludnoœci do Betlejem,
gdzie wyda³a na œwiat Jezusa. Potem z Józefem i Dzieciêciem
ucieka³a do Egiptu przed okrutnym Herodem. Po powrocie
z Egiptu ka¿dego roku wêdrowa³a z Jezusem do œwi¹tyni je-
rozolimskiej. Jezus od chwili rozpoczêcia publicznej dzia³al-
noœci by³ ci¹gle w drodze. Œw. £ukasz w swojej Ewangelii
ukazuje Go jako bêd¹cego ci¹gle w drodze do Jerozolimy. Po
swoim zmartwychwstaniu ukaza³ siê dwom uczniom bêd¹cym
w drodze do Emaus. Aposto³owie, wype³niaj¹c zlecenie mi-
syjne Chrystusa, powêdrowali z orêdziem Mistrza w ró¿ne stro-
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ny œwiata. Œw. Pawe³ Aposto³ by³ wielkim podró¿nikiem. Dzieje
Apostolskie opowiadaj¹ o jego trzech podró¿ach misyjnych,
odbytych w basenie Morza Œródziemnego.

My tak¿e jesteœmy dziœ pielgrzymami. Nasz¹ ziemsk¹ piel-
grzymkê w wymiarze czasoprzestrzennym odbywamy za po-
moc¹ ró¿nych œrodków lokomocji. Wiele odcinków naszej
codziennej drogi pokonujemy pieszo. Mówimy, ¿e jest to for-
ma najzdrowsza i najbardziej bezpieczna naszego poruszania siê.
Korzystamy tak¿e ze œrodków lokomocji prywatnych i publicz-
nych Poruszamy siê rowerami, motocyklami, samochodami,
autobusami, tramwajami, poci¹gami, samolotami, statkami, okrê-
tami. Najczêstszym œrodkiem lokomocji sta³ siê dziœ samochód.

Wyruszaj¹c w drogê, w podró¿ ¿yczymy sobie, by bezpiecz-
nie, szczêœliwie dotrzeæ do celu. Dlatego mówimy: „Szczêœli-
wej podró¿y”. Nie ka¿da jednak podró¿ bywa szczêœliwa. Co-
dziennie nasze media, zw³aszcza radio, telewizja, prasa infor-
muj¹ nas o wypadkach drogowych. Okazuje siê, ¿e nie wszy-
scy docieraj¹ do celu podró¿y. Jad¹c samochodem, coraz wiê-
cej widzimy przydro¿nych krzy¿y, które upamiêtniaj¹ wypad-
ki drogowe tych, którzy w nich tragicznie odeszli z tego œwia-
ta. Dlatego ruszaj¹c w drogê, powierzamy siê Bo¿ej Opatrz-
noœci i opiece œw. Krzysztofa.

Jednak¿e winniœmy pamiêtaæ, ¿e my sami mo¿emy i win-
niœmy mieæ udzia³ w tworzeniu bezpieczeñstwa podró¿y dla
nas i dla naszych bliŸnich, innych u¿ytkowników dróg. Od nas
te¿ zale¿y wiele, czy sami jesteœmy bezpieczni i czy nie zagra-
¿amy bezpieczeñstwu innych naszym nonszalanckim zacho-
waniem siê na drodze. St¹d te¿ w œwietle nauki chrzeœcijañ-
skiej sformu³ujmy kilka wskazówek praktycznych, dotycz¹-
cych etyki kierowcy.

3. Etyczne wskazania dla kierowców i dla podró¿uj¹cych

a) Wskazówka pierwsza: zawsze w imiê Bo¿e
Zachowujmy chrzeœcijañski zwyczaj rozpoczynania i koñ-

czenia naszych czynnoœci krótk¹ modlitw¹. Œw. Pawe³ radzi
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nam wszystko pe³niæ na chwa³ê Bo¿¹: Czy jecie, czy pijecie,
czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñ-
cie (1 Kor 10,31). Niech tak¿e ka¿da nasza podró¿, przemiesz-
czanie siê z miejsca na miejsce bêdzie czynione na chwa³ê
Bo¿¹. ¯eby tak by³o, dobrze jest na pocz¹tku drogi, podró¿y
poleciæ siê Bogu. Jest to zarazem z³o¿enie naszej podró¿y w rê-
ce Pana Boga. Gdy dotrzemy do celu, gdy koñczymy drogê,
wysiadamy z samochodu, nie zapominajmy powiedzieæ: „dziê-
kujê”, „dziêkujemy”, ¿e nas doprowadzi³eœ do celu.

Nasz¹ wiarê w opiekê Bo¿¹ w czasie podró¿y wyra¿amy
te¿ w emblematach religijnych. W wielu samochodach tu¿ obok
kierowcy znajduj¹ siê krzy¿yki, plakietki œw. Krzysztofa czy
œw. Antoniego, czasem ró¿aniec czy jakiœ inny przedmiot reli-
gijny. Warto podtrzymaæ tê praktykê, ale wa¿ne jest to, aby
nasza myœl na chwilê pobieg³a do Pana Boga i na pocz¹tku
i na zakoñczenie naszej drogi.

Mówi¹c o wymiarze religijnym naszej podró¿y, jako
czynnoœci podejmowanej na chwa³ê Bo¿¹, warto te¿ zachê-
ciæ do modlitwy ró¿añcowej. Czasem nasza podró¿ trwa wiele
godzin. Czy¿ nie warto jakiœ czas poœwiêciæ wspólnej modli-
twie, odmówieniu cz¹stki ró¿añca, lub Koronki do Mi³osier-
dzia Bo¿ego?

b) Nigdy pod wp³ywem alkoholu
Powodem wielu nieszczêœæ na naszych drogach s¹ pijani

kierowcy. Wiemy o tym z komunikatów drogowych. Niemal
codziennie s³yszymy i czytamy w prasie o wypadkach spowo-
dowanych przez pijanych kierowców. Oto notatka z regional-
nej prasy: „Jeœli do Ksiêgi Guinnessa wpisywani s¹ pijani, to
powa¿ne szanse ma kierowca zatrzymany w ubieg³ym tygodniu
przez policjantów z Kolbuszowej. Na przeja¿d¿kê «maluchem»
wybra³ siê maj¹c... a¿ 3,85 prom. alkoholu w organizmie. Warto
przypomnieæ, ¿e panowa³ wtedy ponad 30-stopniowy upa³ („Su-
per Nowoœci” poniedzia³ek, 1 sierpnia 2005 r, s. 6).
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c) Zawsze z cierpliwoœci¹ i z ¿yczliwoœci¹
Ka¿dy kierowca raz po raz doœwiadcza agresywnoœci, non-

szalancji ze strony innych u¿ytkowników dróg. Niekiedy wy-
czuwamy wyraŸn¹ z³oœliwoœæ w zachowaniu naszych partne-
rów podró¿y. Jest tu potrzebna wielka cierpliwoœæ i pamiêæ na
zasadê œw. Paw³a: Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem
zwyciê¿aj! (Rz 12,21).

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 24 lipca 1991 r.

25 LIPCA – ŒW. JAKUBA APOSTO£A
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

Pierwszeñstwo przez s³u¿bê

1. Sylwetka œw. Jakuba Aposto³a

W gronie dwunastu Aposto³ów by³o dwóch nosz¹cych imiê
Jakub. Jeden Jakub zwany M³odszym by³ synem Alfeusza i by³
uznawany za krewnego Chrystusa Pana. Po odejœciu Chrystu-
sa do nieba Jakub M³odszy zosta³ wybrany na zwierzchnika
Koœcio³a jerozolimskiego. Napisa³ List apostolski, który wszed³
do kanonu Pisma Œwiêtego. Dziêki interwencji œw. Jakuba
M³odszego na tzw. soborze jerozolimskim w roku 50. (Dz
15,13nn) zosta³ za¿egnany groŸny spór o koniecznoœæ zacho-
wywania Prawa starotestamentowego przez nawróconych po-
gan. Ciesz¹c siê wielkim powa¿aniem i wp³ywami, Aposto³
Jakub sta³ siê ofiar¹ nienawiœci Sanhedrynu i poniós³ œmieræ
mêczeñsk¹ w roku 62. Jakub M³odszy jest czczony w liturgii
wraz z Aposto³em Filipem w dniu 6 maja.

Drugi Aposto³ o imieniu Jakub mia³ przydomek Starszy.
Jest czczony w liturgii Koœcio³a 25 lipca. By³ synem Zebede-
usza i bratem œw. Jana Aposto³a. Bracia Jan i Jakub, synowie
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Zebedeusza, pochodzili z Betsaidy. Dziœ tego miasta ju¿ nie
ma. Pozosta³y po nim tylko ruiny, które mo¿na zwiedzaæ na
pó³nocno-wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Jakub wraz
z bratem Janem i Aposto³em Piotrem nale¿eli do trzech szcze-
gólnie uprzywilejowanych uczniów Chrystusa w gronie dwu-
nastu Aposto³ów. To oni byli œwiadkami wskrzeszenia córki
Jaira ( £k 8,51), Przemienienia na górze Tabor (£k 9,28) a tak-
¿e modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mt 26,37). Jakub
Starszy zosta³ œciêty z rozkazu Heroda w Jerozolimie oko³o
roku 44. Jako pierwszy z grona dwunastu Aposto³ów odda³
¿ycie za Chrystusa, nied³ugo po mêczeñstwie œw. Szczepana.
Jest o tym mowa w Dziejach Apostolskich (Dz 12,1-2). Szcze-
gólnym miejscem kultu œw. Jakuba Starszego jest Santiago de
Compostella w Hiszpanii, gdzie znajduje siê s³awny koœció³
pod jego wezwaniem.

Na dzisiejszej liturgii, w której wspominamy œw. Jakuba,
zostaliœmy ubogaceni darem Bo¿ego s³owa. Zawiera ono kil-
ka wa¿nych w¹tków. Spoœród nich zatrzymajmy siê na dwóch
zawartych w pierwszym czytaniu i na dwóch kryj¹cych siê
w przes³aniu dzisiejszej ewangelii.

2. Przes³anie fragmentu Drugiego Listu œw. Paw³a do
         Koryntian

a) Skarb w naczyniach glinianych
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Bo-

ga by³a owa przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7). War-
toœæ skarbu nie zale¿y od naczynia, w jakim siê znajduje. Nie-
zale¿nie wiêc od tego, czy skarb znajduje siê w naczyniu z³o-
tym, srebrnym, ¿elaznym, czy glinianym, wartoœæ skarbu jest
ta sama. Tkwi ona w nim samym, a nie w naczyniu, w którym
siê znajduje. Warto o tym pamiêtaæ, gdy uczestniczymy w ¿y-
ciu Koœcio³a. Skarb, który znajduje siê w Koœciele, pochodzi
od Boga. Zatem ka¿da moc w pos³udze kap³ana pochodzi od
Boga, a nie od cz³owieka, który jest jedynie narzêdziem do jej
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przekazania drugiemu cz³owiekowi. Nie wolno wiêc myliæ
naczynia, które mo¿e byæ niekiedy kruche, ze skarbem, który
jest w nim przynoszony. Warto o tym pamiêtaæ tak¿e w roz-
mowach z ludŸmi, którzy dystansuj¹ siê do Koœcio³a, przestaj¹
np. spe³niaæ praktyki religijne, gdy¿ maj¹ zastrze¿enia czy
nawet urazy do jakiegoœ ksiêdza. Jeszcze raz powtórzmy, nie
wolno myliæ mocy Boga, Jego daru, który jest dla nas skar-
bem, i ksiêdza, który jest naczyniem, narzêdziem, przez które
otrzymujemy ten dar. Oczywiœcie, ¿e dobrze jest, gdy owo
naczynie jest cenne i szlachetne, ale Aposto³ przypomnia³ nam
dziœ, ¿e skarb przechowujemy w naczyniach glinianych. Wszy-
scy bowiem, nawet œwiêci, maj¹ swoje s³aboœci.
b) Wiara Ÿród³em ewangelizacji

Uwierzy³em, dlatego przemówi³em; my tak¿e wierzymy i dla-
tego mówimy (2 Kor 4,13b). Ci, którzy prawdziwie i dojrzale
wierz¹, dla których wiara i wiêŸ z Bogiem jest skarbem i szczê-
œciem, nie zachowuj¹ tej wartoœci dla siebie, ale dziel¹ siê tym
skarbem z drugimi. Zatem Bóg dziœ, w œwiêto Aposto³a Jaku-
ba, przypomina nam o obowi¹zku mówienia o tym, w co wie-
rzymy, komu wierzymy i dlaczego wierzymy. Ka¿de œwiêto
Aposto³a czy jakiegoœ innego pasterza, œwiadka Chrystusa,
przypomina nam o obowi¹zku ewangelizacji, mówienia o Bo-
gu i œwiadczenia o Nim odpowiednim, bogobojnym ¿yciem.

3. Przes³anie ewangelii dnia

a) O co nale¿y prosiæ Pana Boga?
Zwróæmy najpierw uwagê na charakter proœby, z jak¹ zwró-

ci³a siê matka synów Zebedeusza do Chrystusa. Matka popro-
si³a o miejsce po Jego prawej i lewej stronie w Jego królestwie.
Chrystus zareagowa³ bardzo drastycznie: Nie wiecie, o co pro-
sicie! (Mt 20,22a). Proœba by³a w gruncie rzeczy dobra, ale
inaczej j¹ rozumia³a matka, a inaczej Chrystus. Matka myœla³a
o godnoœci i zaszczycie ziemskim dla swoich synów. Chrystus
natomiast wiedzia³, ¿e spe³nienie takiej proœby jest z³¹czone
z wezwaniem do cierpienia, a nawet do oddania ¿ycia. Dlate-
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go zapyta³: Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ? (Mt
20,22b). Przez to oznajmi³, ¿e ci wszyscy, którzy chc¹ byæ bli-
sko Niego w Jego królestwie, bêd¹ wiele cierpieæ, pójd¹ drog¹
zmagañ i trudów, a nie zaszczytów i nagród, bowiem czas ziem-
skiego ¿ycia nie jest czasem nagród i odbierania chwa³y. ̄ ycie
ziemskie jest czasem mêczeñstwa, walki i niebezpieczeñstw.

Warto o tym pamiêtaæ w naszych proœbach kierowanych do
Chrystusa. My te¿ mo¿emy ulec pokusie matki synów Zebe-
deusza i prosiæ Chrystusa o godnoœci, zaszczyty, studia, miej-
sca pracy, stanowiska, zapominaj¹c mo¿e o trudach, jakie mog¹
siê ³¹czyæ ze spe³nieniem tych próœb. Czy¿ nie trzeba nam prosiæ
tak¿e o moc ducha, o wytrwa³oœæ w przeciwnoœciach i ³askê
zwyciê¿ania z³a dobrem, o ³askê dobrego œwiadczenia o Chry-
stusie w ka¿dej sytuacji naszego ¿ycia. Gdy zatem kierujemy
do Boga nasze proœby, miejmy przed oczyma ostrze¿enie Je-
zusa: Nie wiecie, o co prosicie (Mt 20,22a).

b) Wielkoœæ i pierwszeñstwo przez s³u¿bê
A Jezus przywo³a³ ich do siebie i rzek³: „Wiecie, ¿e w³adcy

narodów uciskaj¹ je, a wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie
tak bêdzie u was. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê wiel-
kim, niech bêdzie waszym s³ug¹. A kto by chcia³ byæ pierw-
szym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem waszym. Na
wzór Syna Cz³owieczego, który nie przyszed³, aby Mu s³u¿o-
no, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu” (Mt
20,25-28).

W s³owach tych Chrystus bardzo wyraŸnie pokazuje nam
drogê do stawania siê wielkim i pierwszym. Jest to droga s³u¿-
by. Z pewnoœci¹ nie jest ona popularna. Ludzie ci¹gle szukaj¹
wielkoœci na innych drogach. Widzimy to klarownie w œwie-
cie, w którym ¿yjemy. Zauwa¿my, ¿e niektórzy szukaj¹ wiel-
koœci i pierwszeñstwa w dobrach materialnych, w gromadzo-
nym maj¹tku, pieni¹dzu. Gdy przychodzi œmieræ, wszystko
musz¹ zostawiæ. Czasem rodzina potem k³óci siê i poró¿nia
siê przy podziale tego maj¹tku.
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Inni szukaj¹ wielkoœci we w³adzy, w zdobyciu wysokiej
pozycji spo³ecznej. Tak¹ postaw¹ kierowa³a siê z pewnoœci¹
matka synów Zebedeusza. Dziœ ludzie tego pokroju zabiegaj¹
o stanowiska parlamentarne, rz¹dowe, ministerialne, dyrektor-
skie. S¹ tacy, którzy na tych stanowiskach – zgodnie z tym, co
mówi³ Chrystus w ewangelii – uciskaj¹ podw³adnych, daj¹ im
odczuæ sw¹ w³adzê nad nimi.

Jeszcze inni szukaj¹ wielkoœci i pierwszeñstwa w d¹¿eniu
i w zdobywaniu s³awy. Ciesz¹ siê, gdy znajd¹ siê na pierw-
szych stronicach gazet, na ekranie telewizyjnym, gdy siê o nich
czêsto i g³oœno mówi.

Przypomniane drogi bywaj¹ na ogó³ zawodne. Warto za-
wierzyæ Chrystusowi i byæ przekonanym, ¿e ten staje siê wiel-
ki i pierwszy, kto s³u¿y. Jezus daje za wzór samego siebie: Na
wzór Syna Cz³owieczego, który nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono,
lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu (Mt 20,28).
Jezus ¿y³ ca³kowicie dla swego Ojca i dla nas. Za nas odda³ na
krzy¿u swoje ¿ycie. Teologia nazywa Jego ¿ycie tzw. proeg-
zystencj¹, czyli ¿yciem „dla”. O postawie s³u¿ebnej Jezusa
napisa³ piêknie œw. Pawe³ w Liœcie do Filipian: On to, istnie-
j¹c w postaci Bo¿ej, nie skorzysta³ ze sposobnoœci, aby na równi
byæ z Bogiem, lecz ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ
s³ugi. A w zewnêtrznej postaci uznany za cz³owieka, uni¿y³ sa-
mego siebie, staj¹c siê pos³usznym a¿ do œmierci, i to œmierci
krzy¿owej. Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i da-
rowa³ Mu imiê ponad wszelkie imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o
siê ka¿de kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych
(Flp 2,6-10).

Niech nam siê spodoba droga Jezusa do wielkoœci. Niech
stanie siê te¿ nasz¹ drog¹. Módlmy siê o to podczas tej liturgii.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 25 lipca 1985 r.
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26 LIPCA – ŒWIÊTYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW
NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY
Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17

Rodzice Maryi naszymi wspomo¿ycielami

1. Anna i Joachim – s³awni rodzice

Œw. Anna i jej m¹¿ Joachim pochodzili z królewskiego rodu
Dawida. Maryja, Matka Chrystusa, by³a prawdopodobnie ich
jedynym dzieckiem. Nie mamy o nich danych w kanonicznych
ksiêgach Pisma Œwiêtego. Historia ich ¿ycia jest opisana w apo-
kryfach. Wed³ug tzw. Protoewangelii Jakuba i wielowiekowej
tradycji chrzeœcijañskiej, œw. Anna urodzi³a siê w Betlejem ok.
70 lat przed narodzeniem Chrystusa. Gdy mia³a 24 lata, poœlu-
bi³a zamo¿nego gospodarza z Galilei, w³aœciciela du¿ego sta-
da owiec. Pocz¹tkowo ma³¿onkowie zamieszkali w Nazare-
cie, a potem przenieœli siê do Jerozolimy. Anna i Joachim byli
bogobojnym, pobo¿nym ma³¿eñstwem. Jedynym ich zmartwie-
niem by³o to, i¿ przez 20 lat nie mogli doczekaæ siê potom-
stwa, co wtedy by³o uwa¿ane za karê Bo¿¹ i stanowi³o hañbê
ma³¿onków. W takiej sytuacji, gdy nie pomog³y modlitwy i ró¿-
ne starania, Joachim postanowi³ opuœciæ Annê. Uda³ siê w gó-
ry do swoich owiec. Decyzja mê¿a by³a ogromnym ciosem dla
Anny. Anna podjê³a wielk¹ modlitwê o powrót mê¿a i o potom-
stwo. W przedziwny sposób objawi³ siê anio³ zarówno Joachi-
mowi, jak i Annie. Joachimowi zaleci³ powrót do ¿ony i zapew-
ni³, ¿e urodzi mu ona córkê, która zostanie obdarzona nadzwy-
czajnym Bo¿ym b³ogos³awieñstwem. Tak¿e Annie przepowie-
dzia³ powrót mê¿a i otrzymanie potomstwa. Tradycja g³osi, ¿e
po tych przepowiedniach Joachim i 45-letnia Anna spotkali siê
przypadkowo przy Z³otej Bramie w Jerozolimie. Tu nast¹pi³o
ponowne po³¹czenie siê ma³¿onków i podjêcie dalszej wspól-
nej drogi ¿ycia. Dziewiêæ miesiêcy po tym spotkaniu Anna uro-
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dzi³a córkê, której nadano imiê Miriam, Maryja. Gdy córka mia³a
trzy lata, Anna i Joachim – wype³niaj¹c z³o¿on¹ Bogu obietnicê
– ofiarowali j¹ do œwi¹tyni. Maryja przebywa³a przy œwi¹tyni
do 12. roku ¿ycia. Czas spêdza³a na modlitwie, studiowaniu Pi-
sma Œwiêtego, nauce pieœni i obrzêdów religijnych oraz na ha-
ftowaniu szat dla kap³anów. Po œmierci rodziców Maryja zna-
laz³a siê w Nazarecie, gdzie otrzyma³a zwiastowanie Pañskie.
Na miejscu jerozolimskiego domu Joachima i Anny pobo¿na
cesarzowa Helena w IV wieku wybudowa³a wspania³¹ œwi¹-
tyniê. Znajduje siê w niej grota narodzenia NMP.

Œw. Annê otaczano kultem ju¿ w czasach wczesnochrze-
œcijañskich. Ojcowie Koœcio³a rozpisywali siê o jej œwiêtoœci
i przywilejach. Najwiêksz¹ ¿ywotnoœæ kult œw. Anny osi¹gn¹³
w XV i XVI wieku.

Kult œw. Anny rozpowszechni³ siê tak¿e w naszym kraju.
Jej wezwanie nosi ponad 200 polskich œwi¹tyñ. Spoœród kilku
krajowych sanktuariów, w których w sposób szczególny czci
siê babciê Pana Jezusa, jedne z najczêœciej odwiedzanych znaj-
duj¹ siê na Górze œw. Anny w diecezji opolskiej i w niewiel-
kiej miejscowoœci œw. Anna ko³o Czêstochowy. Szczególnie
znane i nawiedzane sanktuarium œw. Anny znajduje siê na
Górze œw. Anny, na OpolszczyŸnie. Kult œw. Anny trwa tu nie-
przerwanie od 500 lat. Z XV wieku pochodzi bowiem otoczo-
na kultem figura z relikwiami œw. Anny Samotrzeciej, przed-
stawiaj¹ca œw. Annê trzymaj¹c¹ na ramionach swoj¹ Córkê –
Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê, i swego Wnuka – Pana Jezusa.
Obecny koœció³, w którym znajduje siê ta figura, zosta³ wybu-
dowany i konsekrowany w roku 1673. Obok koœcio³a – pod-
niesionego ostatnio do rangi bazyliki mniejszej – znajduje siê
klasztor oo. Franciszkanów. Do tego sanktuarium od wieków
pielgrzymuj¹ wielkie rzesze p¹tników, a 21 czerwca 1983 roku
przyby³ tu nawet Ojciec œw. Jan Pawe³ II. Nazwa³ wówczas to
miejsce gór¹ ufnej modlitwy.

Œw. Anna jest dziœ czczona jako patronka matek, rodzin,
ma³¿eñstw nie mog¹cych doczekaæ siê potomstwa, kobiet ro-
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dz¹cych. Wzywa siê jej wstawiennictwa tak¿e we wszelkich
innych potrzebach, np. w modlitwach o deszcz, o poprawê
pogody, o znalezienie zguby.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

Dzisiejsze teksty biblijne odnosimy do naszych œwiêtych
patronów. To Joachim i Anna s¹ tymi, do których adresujemy
s³owa Ksiêgi Syracydesa, których cnoty nie zosta³y zapomnia-
ne, których potomstwo trwa na zawsze, których chwa³a nie
bêdzie wymazana i których m¹droœæ opowiadaj¹ narody,
a zgromadzenie g³osi chwa³ê (por Syr 44,10-15).

Tak¿e s³owa ewangelii dziœ czytanej odnosimy do Joachi-
ma i Anny. To ich oczy by³y szczêœliwe, ¿e mog³y ogl¹daæ
Maryjê, Matkê Zbawiciela. To ich uszy by³y szczêœliwe, ¿e
s³ysza³y to, co wielu sprawiedliwych chcia³o s³yszeæ.

3. Dlaczego szczêœliwe nasze oczy?

Dzisiaj my powinniœmy siê uwa¿aæ za szczêœliwych, ¿e
znamy Chrystusa, ¿e w Koœciele z nami jest Maryja, ¿e mamy
w niebie tak wiele przyjació³. Nasze oczy i uszy winny byæ
szczêœliwe, bo s³uchamy nauki Chrystusa, która siê nam mówi
o mi³oœci Pana Boga do nas, nauki, która siê nigdy nie starze-
je, która nam niesie pocieszenie, nadziejê.

Módlmy siê dzisiaj za wszystkie matki, wszystkich ojców,
za wszystkie rodziny, aby by³y otwarte na Pana Boga, aby za-
chowywa³y Bo¿e przykazania, aby w nich chêtnie by³o przyj-
mowane potomstwo, aby nasze rodziny by³y wspania³ymi szko-
³ami chrzeœcijañskiego wychowania. Módlmy siê, aby ma³¿on-
kowie, rodzice i dzieci umieli siê cieszyæ Panem Bogiem, aby
¿yli z nim w przyjaŸni, aby radoœci¹ chrzeœcijañsk¹ promie-
niowali na otoczenie.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 26 lipca 1995 r.
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29 LIPCA – ŒW. MARTY
Hbr 13,1-2.14-16; J 11,19-27 lub £k 10,38-42

Œw. Marta wzorem wiary, pracowitoœci
i goœcinnoœci

1. Rodzina przyjació³ Jezusa w Betanii

Chrystus Pan w swoim ziemskim ¿yciu mia³ swój rodzinny
dom w Nazarecie. Gdy podj¹³ publiczn¹ dzia³alnoœæ, przeby-
wa³ wiele czasu z wybranymi uczniami, Aposto³ami. Z nimi
udawa³ siê na misyjne wyprawy, do palestyñskich miast i wio-
sek. U niektórych uczniów nawet mieszka³, by nie wracaæ za
ka¿dym razem do Nazaretu. W swojej dzia³alnoœci apostolskiej
mia³ zaprzyjaŸnionych ludzi i rodziny. Jedn¹ z nich, o której
wyraŸnie wspominaj¹ przekazy ewangeliczne, by³ dom w Be-
tanii, w którym mieszka³ £azarz z dwoma siostrami, Mari¹
i Mart¹. W Ewangelii œw. Jana znajdujemy zapis: A Jezus mi-
³owa³ Martê i jej siostrê, i £azarza (J 11,5). Do tego domu czê-
sto Jezus zachodzi³. Tu Go przyjmowano z wielk¹ goœcinno-
œci¹. Gdy £azarz zachorowa³ i choroba okaza³a siê œmiertelna,
siostry pos³a³y po Jezusa, ¿eby przyszed³ i uzdrowi³ swego
przyjaciela. Jezus celowo opóŸnia³ przybycie do chorego. Gdy
w koñcu przyby³, przyjaciel ju¿ od czterech dni le¿a³ w gro-
bie. Wtedy Marta z wielkim ¿alem wysz³a naprzeciw Jezusa
i z bólem powiedzia³a: Panie, gdybyœ tu by³, mój brat by nie
umar³. Lecz i teraz wiem, ¿e Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek
byœ prosi³ Boga (J 11,21-22). W odpowiedzi na te s³owa Jezus
wyg³osi³ katechezê na temat zmartwychwstania i zapyta³ Mar-
tê o wiarê w to, co On mówi. Marta wyzna³a: Tak, Panie! Ja
mocno wierzê, ¿e Ty jesteœ Mesjasz, Syn Bo¿y, który mia³ przyjœæ
na œwiat (J 11,27). Nastêpnie uda³ siê do grobu. Tam Jezus
zap³aka³ nad grobem swego przyjaciela i za chwilê dokona³
cudu wskrzeszenia.
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2. Betañskie ora et labora

Jest tak¿e inna ewangeliczna relacja o pobycie Jezusa
u przyjació³ w Betanii. Jest zapisana w Ewangelii £ukaszo-
wej. Jezus zastaje w domu dwie siostry. Maria natychmiast
siada u Jego stóp i ws³uchuje siê w opowiadanie Jezusa. Marta
natomiast uwija siê przy kuchni, by jak najlepiej przyj¹æ
Goœcia. Nieco zmêczona i mo¿e tak¿e trochê zazdrosna Marta
przychodzi do Jezusa ze s³owami wyrzutu: Panie, czy Ci to
obojêtne, ¿e moja siostra zostawi³a mnie sam¹ przy us³ugiwa-
niu? Powiedz jej, ¿eby mi pomog³a (£k 10,40). Jezus udziela
jej wymownego pouczenia: Marto, Marto, martwisz siê i nie-
pokoisz o wiele, a potrzeba ma³o albo tylko jednego. Maria
obra³a najlepsz¹ cz¹stkê, której nie bêdzie pozbawiona
(£k 10,41-42).

Przygl¹daj¹c siê temu zdarzeniu, mo¿emy mieæ trudnoœæ
ze zrozumieniem reakcji Jezusa na s³owa Marty i bylibyœmy
sk³onni przyznaæ jej racjê. Jednak¿e po g³êbszym zastanowie-
niu siê, dochodzimy do wniosku, ¿e Jezus zaakceptowa³ po-
stawê obydwu sióstr, z zaakcentowaniem postawy Marii, któ-
ra otworzy³a siê na dar Bo¿ego s³owa. Jedna i druga postawa
i pos³uga by³y potrzebne. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e Chrystus
przez to zdarzenie wytyczy³ ca³emu Koœcio³owi i poszczegól-
nym ludziom dwa rodzaje aktywnoœci, które powinny byæ ze
sob¹ z³¹czone i niejako siê nawzajem przeplataæ. Jest to po-
stawa s³uchania Bo¿ego s³owa po³¹czona z kontemplacj¹ i mo-
dlitw¹ oraz postawa aktywnoœci fizycznej, powiedzielibyœmy
dzisiejszym jêzykiem: postawa dzia³alnoœci gospodarczej.

Zrozumia³ do dobrze w VI wieku wielki, œwiêty Europej-
czyk, ojciec ¿ycia monastycznego na Zachodzie, œw. Bene-
dykt z Nursji. W swojej regule zapisa³ s³ynne s³owa: ora et
labora – „módl siê i pracuj”. Te dwa nurty aktywnoœci w Ko-
œciele zawsze by³y obecne i je¿eli miêdzy nimi by³a w³aœciwa
proporcja, rodzi³o siê wtedy w Koœciele wielkie dobro.

Ta betañska i benedyktyñska dewiza: „módl siê i pracuj”
ma tak¿e odniesienie do ¿ycia ka¿dego i ka¿dej z nas. To tak-
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¿e w naszym osobistym ¿yciu modlitwa i kontemplacja Bo¿e-
go s³owa winny siê przeplataæ z nasza aktywnoœci¹ zawodow¹.

3. Wezwani do wzajemnej goœcinnoœci

Patrz¹c na dom przyjació³ Jezusa w Betanii, chcemy wy-
nieœæ z niego jeszcze jedn¹ wa¿n¹ wskazówkê. Chcemy przy-
pomnieæ sobie o walorze goœcinnoœci na co dzieñ. Do tej go-
œcinnoœci zachêci³ nas tak¿e dziœ autor Listu do Hebrajczy-
ków: Niech trwa braterska mi³oœæ. Nie zapominajmy te¿ o go-
œcinnoœci gdy¿ przez ni¹ niektórzy, nie wiedz¹c, anio³om dali
goœcinê (Hbr 13,1-2).

Goœcinnoœæ to piêkna cnota. Mówi¹, ¿e Polacy s³yn¹ z go-
œcinnoœci. Jest to bardzo zobowi¹zuj¹ce. Niech nasze domy
bêd¹ otwarte na przyjació³. Niech nasi goœcie: krewni, przyja-
ciele, znajomi, doœwiadczaj¹ w nich wiele goœcinnoœci.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 29 lipca 1992 r.

31 LIPCA – ŒW. IGNACEGO Z LOYOLI, KAP£ANA
1 Kor 10,31-11,1; £k 14,25-33

„Omnia ad maiorem gloriam Dei”
– wszystko na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹

1. Œw. Ignacy i jego dzie³o

Œw. Ignacy urodzi³ siê w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii,
w Hiszpanii. W m³odoœci prowadzi³ swobodne ¿ycie rycerskie
na dworze królewskim. Zosta³ ranny. Po cudownym uzdro-
wieniu nawróci³ siê do Boga. Skoñczy³ studia teologiczne w Pa-
ry¿u. Zgromadzi³ przy sobie towarzyszy i za³o¿y³ w Rzymie
Towarzystwo Jezusowe, zwane popularnie zakonem jezuitów.
Dzia³alnoœæ tego zakonu przyczyni³a siê do odnowy Koœcio³a
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po Soborze Trydenckim. Napisa³ s³ynne Æwiczenia duchowe,
na których do dziœ kszta³tuje swoj¹ duchowoœæ wiele osób
duchownych i œwieckich w Koœciele. Ignacy zmar³ w Rzymie
31 lipca 1556 roku.

Zakon jezuitów, który za³o¿y³ œw. Ignacy, do dziœ odgrywa
znacz¹c¹ rolê w Koœciele. Jezuici zajêli siê kszta³ceniem kato-
lickim. Zak³adali kolegia, w których kszta³cili i wychowywali
m³odzie¿ duchown¹ i œwieck¹. Zak³adali tak¿e uniwersytety.
Przyk³adem tego mo¿e byæ Wroc³aw. To w³aœnie dziêki zabie-
gom jezuitów powsta³a we Wroc³awiu w roku 1702 dwuwy-
dzia³owa Akademia Leopoldyñska, która da³a pocz¹tek Uni-
wersytetowi Wroc³awskiemu. Jezuici obsadzali swoimi uczo-
nymi tak¿e uniwersytety rzymskie.

W ci¹gu wieków prowadzili uczone dysputy z dominika-
nami. Niektórzy cz³onkowie Towarzystwa Jezusowego piasto-
wali wysokie godnoœci w Koœciele. Zakon jezuitów ma te¿
szczególne zas³ugi w Polsce, zw³aszcza na polu kszta³cenia
teologicznego. Aktualnie jezuici prowadz¹ w Polsce dwie wy-
¿sze uczelnie: Wy¿sz¹ Szko³ê Filozoficzno-Pedagogiczn¹
„Ignatianum” w Krakowie i Papieski Wydzia³ Teologiczny „Bo-
bolanum” w Warszawie. Zakon wyda³ w Polsce wielkiego œwiê-
tego, œw. Andrzeja Bobolê, mêczennika za jednoœæ Koœcio³a.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

We wspomnienie œw. Ignacego z Loyoli czytamy fragment
Pierwszego Listu œw. Paw³a do Koryntian, w którym s¹ s³owa:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko
na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie (1 Kor 10,31). S³owa te wzi¹³ sobie
bardzo g³êboko do serca œw. Ignacy. Uczyni³ je nawet dewiz¹
swojego ¿ycia. St¹d te¿ zredagowa³ has³o: Omnia ad maiorem
gloriam Dei – „Wszystko na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹”. Jest to
dewiza nie tylko dla ka¿dego chrzeœcijanina, ale tak¿e dla ka¿-
dego cz³owieka.

Przypomnijmy, ¿e ca³e stworzenie zosta³o powo³ane do
oddawania Bogu chwa³y. St¹d te¿ autor natchniony ustami
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trzech m³odzieñców wzywa³ kiedyœ do oddawania Bogu chwa³y
przez ca³e stworzenie: Wszystkie dzie³a Pañskie, b³ogos³awcie
Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki! B³ogos³awcie
Pana, s³oñce i ksiê¿ycu, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
B³ogos³awcie Pana, gwiazdy nieba […]; b³ogos³awcie Pana,
mrozy i zimna […]. B³ogos³awcie Pana, lody i œniegi […]. B³o-
gos³awcie Pana, dni i noce […]. B³ogos³awcie Pana, góry i pa-
górki […]; morza i rzeki […]; ptaki powietrzne […]; zwierzê-
ta dzikie i trzody, Chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki! B³o-
gos³awcie Pana, kap³ani Pañscy […]. B³ogos³awcie Pana, s³u-
dzy Pañscy  (Dn 3,57-87).

Zauwa¿my, ¿e stworzenie oddaje Bogu chwa³ê w sposób
nieœwiadomy, natomiast my, ludzie, powinniœmy nieœæ chwa³ê
Bogu w sposób œwiadomy, z wielk¹ wdziêcznoœci¹ i mi³oœci¹.

Dziœ, we wspomnienie œw. Ignacego, przypominamy so-
bie, ¿e wszystko powinniœmy czyniæ na wiêksz¹ chwa³ê Pana
Boga, nie dla naszej chwa³y, ale dla chwa³y Bo¿ej. Nigdy nam
to nie ubli¿a, gdy zabiegamy o chwa³ê Boga. To czyni nas za-
wsze prawdziwie wielkimi. Natomiast zabieganie o w³asn¹
chwa³ê, umniejszanie chwa³y Boga kosztem starania siê o nasz¹
chwa³ê zawsze nas pomniejsza.

Drugie wa¿ne przes³anie niesie nam dzisiejsza ewangelia.
Jezus powiedzia³ dziœ do nas: Jeœli kto przychodzi do Mnie,
a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony i dzieci, braci
i sióstr, nadto i siebie samego, nie mo¿e byæ moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e byæ
moim uczniem […]. Tak wiêc nikt z was, kto nie wyrzeka siê
wszystkiego, co posiada, nie mo¿e byæ moim uczniem (£k 14,
26-27.33).

S³owa te w pierwszej chwili mog¹ budziæ w nas sprzeciw.
Jak to, mamy kochaæ Chrystusa wiêcej od naszych rodziców
czy te¿ ich kosztem, mamy siê wszystkiego wyrzekaæ, co po-
siadamy, by byæ uczniem Chrystusa? Czy to nie przesada?
Chrystus w tych s³owach chce nam powiedzieæ, ¿e chce byæ
dla nas najwy¿sz¹ wartoœci¹. Jeœli On jest w naszym ¿yciu na
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pierwszym miejscu, to wszystko siê dobrze uk³ada. Tak¿e na-
sza mi³oœæ do najbli¿szych i nasze dysponowanie dobrami
materialnymi uk³ada siê lepiej.

3. Przes³anie œw. Ignacego

Mamy œwiadomoœæ, ¿e dzisiejszy patron, œw. Ignacy, bar-
dzo dok³adnie wype³ni³ przes³anie dzisiejszej liturgii s³owa,
¿e w swoim ¿yciu zabiega³ zawsze o chwa³ê Pana Boga, ¿e
Chrystus by³ dla niego najwy¿sz¹ wartoœci¹ i pierwszym obiek-
tem mi³oœci. Nie dziwimy siê, ¿e maj¹c takie nastawienie, œw.
Ignacy opracowa³ dla nas „æwiczenia duchowe”, ¿e u³o¿y³ pro-
gram pracy wewnêtrznej nad sob¹, do kszta³towania i zdoby-
wania osobistej œwiêtoœci. Niech owocem naszej dzisiejszej
liturgii bêdzie nie tylko odnowiona odpowiedŸ na us³yszane
dziœ Bo¿e s³owo, ale tak¿e niech nas poci¹gnie ignacjañska
duchowoœæ i metoda zdobywania œwiêtoœci.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 31 lipca 1991 i 2002 r.
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4 SIERPNIA – ŒW. JANA MARII VIANNEYA
Ez 3,16-21; Mt 9,35-10,1

Œwiêty patron proboszczów

1. Curriculum vitae

Œw. Jan Maria Vianney przyszed³ na œwiat 8 maja 1786 roku
w rodzinie ma³orolnego ch³opa w wiosce Dardilly ko³o Lyonu.
Po matce odziedziczy³ g³êboka wiarê. Intelektualnie by³ ch³op-
cem ma³o uzdolnionym. Gdy znalaz³ siê w seminarium du-
chownym, mia³ ogromne k³opoty ze zdaniem egzaminów.
Wielki brak kap³anów w archidiecezji lyoñskiej sprawi³, ¿e
mimo s³abych postêpów w nauce wyœwiêcono go w roku 1815
na kap³ana. Po œwiêceniach przez trzy lata by³ wikariuszem
w miejscowoœci Ecully. Nastêpnie skierowano go do ma³ej
wioski Ars, licz¹cej zaledwie 230 mieszkañców. Tu pozosta³
a¿ do swojej œmierci, to jest do 4 sierpnia 1859 roku. Zaczyna³
pracê duszpastersk¹ w Ars wœród szyderstw, sprzeciwów
i oszczerstw. Mia³ za sob¹ zaledwie kilka osób. Jego mizerny
wygl¹d uwa¿ano za skutek uprawianej po kryjomu rozpusty.
Ówczesna Francja ¿y³a wtedy ideami antykatolickiej rewolu-
cji oœwieceniowej. Szala³ terror, którego jedno z ostrzy obró-
ci³o siê przeciwko Koœcio³owi katolickiemu. Zabijano i prze-
œladowano ksiê¿y, dopuszczano siê bluŸnierstw, wyœmiewano
liturgiê, zniewa¿ano sakramenty. Luminarze nowego porz¹d-
ku og³aszali koniec ery religijnej i nadejœcie nowego œwiata,
wyzwolonego z rzekomej hegemonii Koœcio³a.

M³ody proboszcz z Ars nie zrazi³ siê niczym. Przeciwko
swym adwersarzom zastosowa³ metodê ewangeliczn¹. Podj¹³
post, umartwienie i modlitwê. Przez taki styl ¿ycia z czasem
zyska³ s³awê œwiêtego kap³ana i wspania³ego spowiednika. Od-
chodzi³ z tego œwiata w opinii œwiêtoœci. Papie¿ Pius X beaty-
fikowa³ go w roku 1905, a dwadzieœcia lat póŸniej Pius XI za-



198

liczy³ go do grona œwiêtych. Wkrótce zosta³ og³oszony patro-
nem proboszczów. Jego imiê zamieszczono w Litanii do
Wszystkich Œwiêtych.

2. Przymioty zdobi¹ce Proboszcza z Ars

Œw. Jan Vianney by³ kap³anem oddanym bez reszty spra-
wie zbawiania dusz. Na jego drodze do œwiêtoœci ujawni³y siê
przede wszystkim nastêpuj¹ce cnoty:

a) Umi³owanie modlitwy
Proboszcz Jan Vianney przez kilka godzin dziennie adoro-

wa³ Najœwiêtszy Sakrament. Na to zawsze mia³ czas. W dzi-
siejszej godzinie czytañ, w Liturgii godzin, jest katecheza œw.
Jana poœwiêcona modlitwie. Dowiadujemy siê z niej, ¿e mo-
dlitwa by³a dla niego najg³êbszym Ÿród³em szczêœcia.

b) Ubogi i pokutny styl ¿ycia
Proboszcz z Ars prowadzi³ niezwykle umartwiony styl

¿ycia. Spotyka³o go wiele cierpieñ. Otrzymywa³ listy z pogró¿-
kami, umieszczano oszczercze napisy. Jan odpowiada³ na to
umartwieniem i pokut¹. Sypia³ zaledwie kilka godzin dziennie
na go³ych deskach, bardzo skromnie jad³. ¯y³ w wielkim ubó-
stwie, oddaj¹c siê surowym postom, niezwyk³ym wyrzeczeniom.
Takim sposobem ¿ycia przekonywa³ wiernych do Ewangelii.

c) Gorliwoœæ apostolska
Œw. Jan Vianney odznacza³ siê niezwyk³¹ gorliwoœci¹ dusz-

pastersk¹. G³osi³ bardzo proste kazania, a ich tematyka sku-
pia³a siê wokó³ grzechu, pokuty, ³aski uœwiêcaj¹cej, Euchary-
stii, modlitwy. Jego szczególnie ulubionym miejscem pos³ugi
kap³añskiej by³ konfesjona³. Spêdza³ w nim kilkanaœcie godzin
dziennie. Do Ars zaczêli œci¹gaæ grzesznicy z ca³ej Francji.
Penitenci ustawiali siê do konfesjona³u jeszcze przed wscho-
dem s³oñca i otwarciem bram koœcio³a. Proboszcz z Ars po-
siada³ niezwyk³y dar czytania w ludzkich sumieniach.
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d) Czeœæ do Najœwiêtszej Maryi Panny
Od pierwszych lat kap³añstwa ks. Jan dba³, by w ka¿dej

rodzinie znajdowa³a siê figurka i wizerunek Maryi. Najszczê-
œliwszym dniem w jego ¿yciu – jak sam wyzna³ – by³ dzieñ 8
grudnia 1854 roku, kiedy to papie¿ Pius IX og³osi³ dogmat
o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi Panny. Powie-
dzia³ wtedy: „Jakie¿ to szczêœcie! Zawsze uwa¿a³em, ¿e
w œwietlistej aureoli otaczaj¹c¹ Pannê Maryjê brakuje jeszcze
tego jednego promyka, potwierdzaj¹cego prawdê o Jej Niepo-
kalanym Poczêciu. Ten brak nale¿a³o uzupe³niæ! I zrobi³ to
oficjalnie papie¿”.

3. Patron proboszczów i wzór dla nas wszystkich

Œw. Jan Vianney jest przyk³adem na to, jak mo¿na z maleñ-
kiej, zapuszczonej moralnie i materialnie wioski uczyniæ miej-
sce s³ynne na ca³y œwiat. Jego styl ¿ycia jest poci¹gaj¹cy i godny
naœladowania nie tylko dla ksiê¿y proboszczów, ale tak¿e przez
wiernych œwieckich. Œwiêty pokaza³ nam, jak przez gorliw¹
ewangeliczn¹ postawê mo¿na z³o zwyciê¿aæ dobrem. Œw. Jan
Maria Vianney zwyk³ mówiæ: „Gdy w parafii jest œwiêty pro-
boszcz, to jest to dobra parafia, jeœli mamy do czynienia z do-
brym proboszczem, to mamy œredni¹ parafiê. A gdzie jest z³y
proboszcz, tam jest ¿adna parafia”.

Módlmy siê dziœ za naszych pasterzy, przede wszystkim za
ksiê¿y proboszczów, aby byli gorliwymi pasterzami, by doce-
niali w swojej pos³udze kap³añskiej gorliw¹ modlitwê, ascezê
i pokutê, s³u¿bê w konfesjonale i pobo¿noœæ maryjn¹. Niech
idea³y Janowe bêd¹ tak¿e bliskie nam wszystkim.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 4 sierpnia 1988 r.
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7 SIERPNIA – B£. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, WYZNAWCY
1 J 4,7-16; £k 12,32-34

B³. Edmund Bojanowski – wzorzec œwiêtoœci
na nadchodz¹ce czasy

1. Duchowe rysy b³. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871)

O b³. Edmundzie Bojanowskim napisano i powiedziano
ju¿ wiele. W publikacjach mu poœwiêconych jest przedsta-
wiany jako gor¹cy patriota, wytrawny pedagog, wielki spo-
³ecznik i aposto³ ludu. Maryjny i liturgiczny kontekst tego
rozwa¿ania predysponuje nas do uwydatnienia rysów jego
duchowoœci, które wyrzeŸbi³ w nim swoim d³utem wszech-
mog¹cy Bóg.

Rozpocznijmy od uwydatnienia rysu maryjnego. Edmund
Bojanowski by³ wielkim czcicielem Matki Najœwiêtszej. Na-
zywa³ J¹ „swoj¹ Pani¹”. Z jego Dziennika dowiadujemy siê,
¿e ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³ z jej sanktuarium w Gostyniu na
Œwiêtej Górze. Gorliwie zabiega³ o zak³adanie kó³ek ¿ywego
Ró¿añca. Do œwi¹t maryjnych przygotowywa³ siê poprzez
nowenny. Za³o¿onemu zgromadzeniu nada³ nazwê Zgroma-
dzenie Sióstr S³u¿ebniczek Najœwiêtszej Maryi Panny Niepo-
kalanie Poczêtej. Dodajmy, ¿e ca³a jego dzia³alnoœæ apostol-
ska przypad³a na okres dojrzewania i og³oszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczêciu Matki Bo¿ej.

Drugim szczególnym rysem duchowoœci naszego b³ogo-
s³awionego by³a autentyczna religijnoœæ wyra¿aj¹ca siê w g³ê-
bokiej wierze i ¿arliwej modlitwie. Ka¿dy niemal zapis
w Dzienniku – poza opisem przyrody – zaczyna siê od rozli-
czenia siê przed sob¹ z obcowania modlitewnego z Bogiem
w danym dniu. Przez wiele lat codziennie, najczêœciej pieszo,
przemierza³ drogê trzech kilometrów z Grabonogu do Gosty-
nia lub na Œwiêt¹ Górê Gostyñsk¹, by uczestniczyæ we Mszy
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œw. Wbrew ówczesnej praktyce bardzo czêsto przystêpowa³
do Komunii œw. Wiele godzin spêdza³ przed Najœwiêtszym Sa-
kramentem. Ka¿dego roku odprawia³ trzydniowe rekolekcje
zamkniête pod kierunkiem oiców jezuitów w Œremie. Codzien-
ne trwanie przed Bogiem by³o Ÿród³em jego mocy w pracy apo-
stolskiej.

Nastêpnym rysem duchowoœci b³. Edmunda Bojanowskie-
go by³a jego litoœæ wobec ludzkiej biedy, która przeradza³a siê
w œwiadczenie mi³osierdzia wobec bliŸnich. Jest zadziwiaj¹-
ce, ¿e ten wykszta³cony, zamo¿ny cz³owiek solidaryzuje siê
z wieœniakami, prostym ludem; zni¿a siê cicho i pokornie do
najbiedniejszych z biednych, do sierot, nêdzarzy. Owo wspó³-
czucie w cierpieniu, litoœæ wyzwalaj¹ca mi³osierdzie, rozci¹-
ga siê u niego na ca³y otaczaj¹cy œwiat. I co ciekawe – brak
jest jednak u¿alania siê nad sob¹, mimo doœwiadczenia uci¹¿-
liwej choroby. Jest to znak œwiadcz¹cy o wysokiej klasie jego
ducha.

W lekturze Dziennika natrafiamy na wzruszaj¹cy opis œmier-
ci ukochanej sieroty Józi. Bojanowski nigdy nie zapomnia³ tej
œmierci. Pe³en wra¿liwoœci wobec ludzi w potrzebie bêdzie
stawa³ siê ojcem dla sierot, nêdzarzy, dla tych, którzy nie do-
œwiadczyli ojcowskiego serca w swoich domowych ogniskach.
Bêdzie otacza³ szczególn¹ opiek¹ kobiety i dzieci. Owa litoœæ
i mi³oœæ wyrazi siê w zak³adaniu instytucji charytatywnych,
s³ynnych ochronek, a potem zgromadzenia zakonnego.

Innym jeszcze rysem duchowoœci naszego b³ogos³awione-
go by³a wyj¹tkowa mi³oœæ do Koœcio³a i narodu. Bojanowski
by³ cz³owiekiem œwieckim, ale ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ chary-
tatywn¹ rozwija³ w klimacie szacunku i mi³oœci do duchowieñ-
stwa. Bojanowski nie czu³ siê poddanym kleru. Marzy³ nawet
o tym, aby zostaæ ksiêdzem, ale zamiar Bo¿y wobec niego by³
inny. Mia³ pozostaæ i pozosta³ do koñca œwieckim aposto³em,
który w szczególny sposób dostrzega³ umêczone oblicze Chry-
stusa w twarzach sierot i nêdzarzy, a tak¿e w niedoli chrzeœci-
jañskiego narodu cierpi¹cego niewolê i przeœladowania.
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2. Przes³anie b³. Edmunda Bojanowskiego dla nas

Jakie przes³anie zostawi³ nam b³. Edmund Bojanowski?
Pytamy o to w koñcowej fazie naszej refleksji. Pytamy, gdy¿
czujemy siê z nim zwi¹zani. Tu bowiem, we Wroc³awiu, spê-
dzi³ cztery lata m³odzieñczego, studenckiego ¿ycia. Tu nie-
opodal, przy ul. Katedralnej, mieszka³ i wydeptywa³ sobie
œcie¿ki ku œwiêtoœci. W pewnoœci¹ modli³ siê tak¿e i w tym
koœciele, w którym teraz jesteœmy.

a) B³. Edmund Bojanowski jest przyk³adem niezwyk³ej
spójnoœci chrzeœcijañskiej wiary i czynu mi³osierdzia. Wiara
wyznacza³a jego postêpowanie, nadawa³a czynom, dzia³aniom
piêtno wznios³oœci. Bojanowski zmienia³ œwiat modlitw¹ i czy-
nem mi³osierdzia. Przeciwstawi³ siê przez to bezbo¿nym pro-
pozycjom, które by³y lansowane w XIX stuleciu. Przypomnij-
my, ¿e by³ to okres racjonalizmu, idealizmu i materializmu,
czas narodzin pozytywizmu i marksizmu. Marks i Engels wzy-
wali wtedy do zmiany œwiata przez rewolucjê. Comte, pozyty-
wiœci, scjentyœci widzieli przysz³¹ pomyœlnoœæ œwiata w roz-
woju nauki. Bojanowski natomiast postawi³ na Ewangeliê.
Wiara kszta³towa³a jego dzia³alnoœæ apostolsk¹. By³ przeko-
nany, ¿e œwiat mo¿na zmieniaæ ¿yciem z wiary.

b) B³. Edmund Bojanowski przypomnia³ nam czynn¹ Ewan-
geliê mi³osierdzia. Biednych, nêdzarzy nigdy nie brakowa³o.
By³o ich sporo tak¿e w jego czasach. S¹ wœród nas dzisiaj.
Ewangelia mi³osierdzia – pisana ¿yciem – ma szczególn¹ moc
pozyskiwania ludzi dla Chrystusa. Drogie siostry, duchowe
córki b³. Edmunda, je¿eli bêdziecie dziœ przed³u¿aæ czyny mi³o-
sierdzia waszego œwiêtego Za³o¿yciela, bêdziecie b³ogos³awio-
ne przez ludzi. Koœció³ i naród wam tego nigdy nie zapomn¹.
Bêdziecie b³ogos³awieñstwem dla Koœcio³a i dla narodu.

W czasie tegorocznych Wroc³awskich Dni Duszpasterskich
(2001) ks. bp Kazimierz Ryczan z Kielc, mówi¹c o charyta-
tywnej dzia³alnoœci Koœcio³a, przypomnia³ sylwetkê niedaw-
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no zmar³ego w Kielcach biskupa Mieczys³awa Jaworskiego.
Mówi³ o tym, jak to biedny ch³opiec Dominik przychodzi³ jesz-
cze przez kilka dni po œmierci biskupa przed jego okno, by
przekonaæ siê, ¿e na pewno umar³, bo zawsze otrzymywa³ od
niego wsparcie.

c) B³. Edmund Bojanowski jest dla nas przyk³adem umi³o-
wania Koœcio³a i Ojczyzny. Swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ nie
poza Koœcio³em, ale w Koœciele, w bliskiej wspó³pracy z bi-
skupami i kap³anami. By³ prekursorem postawy wytyczonej
przez Sobór Watykañski II. Znakomicie pokaza³, co œwieccy
mog¹ robiæ w Koœciele. Prze¿ywa³ tak¿e g³êboko niewolê
umêczonego i doœwiadczanego narodu. Bliska mu by³a têsk-
nota za woln¹ Ojczyzn¹.

Zmieni³y siê czasy, ale pozosta³ Koœció³, Matka nasza. Po-
zosta³a Ojczyzna, która te¿ jest nazywana matk¹. Dziœ Koœcio-
³owi i OjczyŸnie towarzysz¹ nowe niepokoje, obawy i zmar-
twienia. Gdy mamy wyp³yn¹æ na ocean nowego stulecia i ty-
si¹clecia, ogl¹damy siê wstecz na tych, którzy pozostawili nam
przyk³ad ¿ycia dla Boga, Koœcio³a i Ojczyzny. W tym p³yniê-
ciu na g³êbiê chcemy nawi¹zywaæ do postaw naszych znako-
mitych poprzedników w wierze. Na tej drodze na g³êbiê niech
nam bêd¹ tak¿e drogie idea³y b³. Edmunda. Proœmy o to w tej
Eucharystii za przyczyn¹ Maryi, Tej z miejsca Jej narodzin,
Tej z Betlejem i Golgoty, Tej z Czêstochowy, Poznania, Go-
stynia i Wroc³awia, Tej, któr¹ nosimy w naszych sercach.

Wroc³aw, koœció³ pw. œw. Krzy¿a – 8 wrzeœnia 2001 r.
(130. rocznica œmierci b³. Edmunda Bojanowskiego, poœwiêcenie obrazu
i pomnika ku jego czci)
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8 SIERPNIA – ŒW. DOMINIKA, KAP£ANA
2 Tm 4,1-5; Mt 5,13-16

Determinacja w g³oszeniu Ewangelii

1. Sylwetka œw. Dominika

Œw. Dominik Gusman urodzi³ siê w Kastylii, w Calaruega
w 1170 roku. Maj¹c lat 14, podj¹³ studia na Uniwersytecie w Sa-
lamance. Po œwiêceniach kap³añskich odda³ siê pracy kazno-
dziejskiej, modlitwie i pokucie. W Europie w tym czasie roz-
szerza³a siê herezja albigensów. Dominik postanowi³ za³o¿yæ
zakon dla pog³êbiania znajomoœci wiary i oddzia³ywania apo-
stolskiego przez modlitwê, zw³aszcza ró¿añcow¹, duszpaster-
stwo i kaznodziejstwo. W roku 1215 za³o¿y³ pierwszy dom
nowego zakonu w Tuluzie. Dominik bra³ udzia³ w Soborze
Laterañskim IV w roku 1215. A¿eby otrzymaæ zatwierdzenie
nowego zgromadzenia, Dominik napisa³ konstytucje i regu³ê
zakonn¹, które otrzyma³y zatwierdzenie papie¿a Honoriusza
III. Wysy³a³ zakonników do Hiszpanii i Portugalii. Za³o¿y³
nowe klasztory na terenie Francji, Hiszpanii, Portugalii i W³o-
szech, m.in. w Lyonie, Montpellier, a w roku 1217 – w Rzy-
mie, przy koœciele œw. Sykstusa. Swoich braci wzywa³ do po-
kory, ubóstwa i gorliwoœci w s³u¿bie Bo¿ej.

Dominik by³ serdecznym przyjacielem œw. Franciszka
z Asy¿u, chocia¿ spotkali siê tylko jeden raz w ¿yciu w Rzy-
mie w 1216 roku, gdy Dominik przyby³ z proœb¹ o zatwier-
dzenie konstytucji dla swego zakonu. Utrzymywanie przyjaŸ-
ni miêdzy tymi dwoma zakonami ¿ebraczymi zaleca³y kon-
stytucje obydwu zakonów.

Dominik zmar³ w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku. Jego po-
grzeb prowadzi³ kard. Hugolin, który 13 lat póŸniej, w roku
1234, jako papie¿ Grzegorz IX dokona³ jego kanonizacji.
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2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

G³ównym tematem s³owa Bo¿ego czytanego w liturgiczne
wspomnienie œw. Dominika jest wiernoœæ w g³oszeniu Ewan-
gelii. Œw. Pawe³ przypomina o obowi¹zku g³oszenia „zdrowej
nauki” w ka¿dym czasie, obojêtnie, czy bêdzie s³uchana chêt-
nie, czy niechêtnie: g³oœ naukê, nastawaj w porê i nie w porê,
w razie potrzeby wyka¿ b³¹d, napominaj, podnoœ na duchu
z ca³¹ cierpliwoœci¹ w ka¿dym nauczaniu. Przyjdzie bowiem
chwila, kiedy zdrowej nauki nie bêd¹ znosili, ale wed³ug w³a-
snych po¿¹dañ – poniewa¿ ich uszy œwierzbi¹ – bêd¹ sobie
mno¿yli nauczycieli. Bêd¹ siê odwracali od s³uchania prawdy,
a obróc¹ siê ku zmyœlonym opowiadaniom (2 Tm 4,2-4).

Tak¿e Chrystus w dzisiejszej ewangelii przypomina nam
o potrzebie dawania œwiadectwa Ewangelii: Tak niech wasze
œwiat³o jaœnieje przed ludŸmi, aby widzieli wasze dobre uczyn-
ki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16).

3. Nasze zadania

W kontekœcie og³oszonego Bo¿ego s³owa, wspominaj¹c œw.
Dominika, przyjmijmy dzisiejsze przypomnienie o naszym
obowi¹zku sk³adania o Chrystusie œwiadectwa w ka¿dym cza-
sie. G³oszenie Ewangelii zawsze napotyka³o, napotyka i bê-
dzie napotykaæ na trudnoœci. W ka¿dym czasie nauka Bo¿a
mia³a swoich zwolenników, ale tak¿e i wrogów. Nie zra¿ajmy
siê obojêtnoœci¹ niektórych ludzi, niech nas nie przestraszaj¹
ataki wrogów, czasem oœmieszanie i robienie sobie kpin
z prawd wiary. Zwyciêstwo nale¿y do tego, który powiedzia³:
Na œwiecie doznacie ucisku, ale odwagi! Jam zwyciê¿y³ œwiat
(J 16,33).

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 8 sierpnia 1985 r.
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9 SIERPNIA – ŒW. TERESY BENEDYKTY OD KRZY¯A,
DZIEWICY I MÊCZENNICY, PATRONKI EUROPY
Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 lub Mt 16,24-27

Droga do œwiêtoœci Edyty Stein

Wstêp

Jesteœmy w Wiecznym Mieœcie niedaleko grobów apostol-
skich. Przed po³udniem uczestniczyliœmy na placu œw. Piotra
w Eucharystii, w czasie której Ojciec œw. Jan Pawe³ II wyniós³
do chwa³y o³tarzy now¹ œwiêt¹ – siostrê Teresê Benedyktê od
Krzy¿a, Edytê Stein. W obecnej Mszy œw., sprawowanej pod
przewodnictwem Kardyna³a Metropolity Wroc³awskiego, dziê-
kujemy Bogu w tej wspania³ej œwi¹tyni za dar tej kanonizacji,
dziêkujemy Opatrznoœci Bo¿ej za dar cz³owieka, który w na-
szym trudnym stuleciu zdoby³ palmê œwiêtoœci.

Abyœmy lepiej poznali motyw naszego dziêkczynienia, pro-
ponujê raz jeszcze spojrzeæ na bieg ¿ycia naszej nowej œwiê-
tej. Spójrzmy na ¿ycie naszej œwiêtej w trzech ods³onach. Od-
s³onê pierwsz¹ zamknijmy w latach 1891-1912; drug¹ – w la-
tach 1912-1922 i trzeci¹ –1922-1942.

1. Ods³ona pierwsza – rodzinny dom (1891-1912)

 Jest dzieñ 12 paŸdziernika 1891 r. W ortodoksyjnych ro-
dzinach ¿ydowskich na ca³ym œwiecie obchodzono w tym dniu
doroczne œwiêto Pojednania. Tego dnia we Wroc³awiu, w ka-
mienicy przy dzisiejszej ulicy Nowowiejskiej, w ¿ydowskiej
rodzinie Zygfryda i Augusty Stein, przychodzi na œwiat jede-
naste dziecko – córka, która otrzymuje imiê Edyta. W drugim
roku jej ¿ycia umiera ojciec. Matka zostaje z gromadk¹ dzieci.
Nie poddaje siê trudnoœciom. Pracuje w pocie czo³a w przed-
siêbiorstwie sk³adu opa³owego, który przejmuje po swoim
mê¿u. Jako matka i kierownik przedsiêbiorstwa odznacza siê
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zadziwiaj¹c¹ pracowitoœci¹, prawoœci¹ i wytrwa³oœci¹, by za-
pewniæ warunki ¿ycia siedmiorgu dzieciom. Edyta bêdzie po-
tem z wielk¹ nostalgi¹ wspominaæ ten czas, bêdzie wychwa-
laæ swoj¹ matkê, od której nauczy³a siê szczególnie pracowi-
toœci i mêstwa w pokonywaniu ¿yciowych trudnoœci. Jest te¿
urzeczona zdolnoœci¹ matki do wytwarzania rodzinnej atmos-
fery w przedsiêbiorstwie. „Sk³ad opa³u – jak wspomina Edyta
– by³ jej drugim domem, a pracownicy stanowili jedn¹ rodzi-
nê”. Dom i mieszkanie Augusty s¹ skromne w porównaniu z in-
nymi kamienicami Wroc³awia, ale zawsze czyste i zadbane.
Matka pilnie przestrzega tradycji ¿ydowskich. Wype³nia skrzêt-
nie z dzieæmi wszystkie przepisy religii judaistycznej: modli-
twy, posty, obchód œwi¹t itp.  Boleje nad tym, ¿e dzieci w mia-
rê dorastania zaczn¹ siê wymykaæ spod matczynej opieki i bêd¹
siê zaniedbywaæ w praktykach religijnych. Edyta jako najm³od-
sze dziecko jest szczególnie mi³owana przez matkê i starsze
rodzeñstwo. Dom rodzinny, zw³aszcza osoba matki, wyciœnie
na niej niezatarte piêtno. Matkê bêdzie wspominaæ do koñca
¿ycia. Gdy potem bêdzie jeŸdziæ z odczytami i wyk³adami po
ca³ych Niemczech i bêdzie mówiæ na temat powo³ania kobie-
ty i bêdzie prezentowaæ wizjê kobiety – bêdzie mia³a zawsze
przed oczyma swoj¹ matkê jako wzór wszelkich cnót, stra¿-
niczkê rodzinnego domu. Po przyjêciu chrztu, gdy zobaczy bo-
lej¹c¹ matkê nad sw¹ ochrzczon¹ córk¹, bêdzie matkê nawet
odprowadzaæ do synagogi i bêdzie tak¿e prze¿ywaæ cierpienie
matki, zachowuj¹c jednak wiarê w Chrystusa. Tê szczególn¹ wiêŸ
z matk¹ Edyta rozszerzy potem na Matkê Chrystusa. Pod ko-
niec ¿ycia napisze piêkny hymn na czeœæ Matki Bolesnej.

Sielanka dzieciêca Edyty koñczy siê w czasie uczêszcza-
nia do szko³y podstawowej. W dojrzewaj¹cym dziecku zaczy-
na siê chwiaæ obraz œwiata wyniesiony z rodzinnego domu.
W trzynastym roku ¿ycia dociekliwa Edyta traci wiarê. Nie
rezygnuje jednak z poszukiwania prawdy. W roku 1909 Edyta
ukoñczy dziewiêcioletni¹ szko³ê podstawow¹. Po krótkim po-
bycie u starszej siostry w Hamburgu podejmuje naukê w gim-
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nazjum we Wroc³awiu. I tu koñczy siê jakby pierwszy etap,
pierwsza ods³ona jej ¿ycia. Koñczy siê ma³ym epizodem, jaki
wydarzy³ siê w czasie komersu maturalnego. Dyrektor gimna-
zjum, nawi¹zuj¹c do jej nazwiska, powiedzia³: „Schlag an den
Stein und Schätze springen hervor” („Uderz w kamieñ, a wy-
trysn¹ skarby”). Gdy dzisiaj s³uchamy tych s³ów, mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e by³y one proroctwem. Osoba Edyty trysnê³a
w swoim ¿yciu skarbem m¹droœci, ale tê m¹droœæ zdobywa³a
ca³e ¿ycie i znalaz³a j¹ w cieniu Chrystusowego krzy¿a.

2. Ods³ona druga – w poszukiwaniu prawdy (1912-1922)

Po zdaniu matury Edyta podejmuje studia germanistyczne,
historyczne i psychologiczne we Wroc³awiu. Jednak¿e Uni-
wersytet Wroc³awski jej nie wystarcza. Ju¿ w czwartym se-
mestrze wyje¿d¿a do Getyngi. Tu wchodzi w œwiat wielkich
ludzi. S³ucha wyk³adów twórcy fenomenologii, Edmunda Hus-
serla. Tu spotyka tak¿e Adolda Reinacha i Maxa Schelera. Jed-
nak¿e nie bawi tu zbyt d³ugo. W roku 1915 przerywa studia
i podejmuje ochotnicz¹ s³u¿bê sanitarn¹ w wojskowym szpi-
talu zakaŸnym na Morawach. Tu spotyka siê twarz¹ w twarz
z ludzkim cierpieniem. Prze¿ywa œmieræ m³odych ludzi. Jest
ca³kowicie oddana chorym i umieraj¹cym. Myœli o nich dnia-
mi i nocami. Potem napisze o tym okresie swego ¿ycia: „My-
œla³am o moich chorych i cieszy³am siê nadejœciem poranka,
kiedy mog³am im us³u¿yæ i zaopatrzyæ we wszystko, co po-
trzeba”. Okres ten wywrze du¿y wp³yw na skonstruowanie teo-
rii wczucia (Einfühlung). W tym czasie koresponduje z Ro-
manem Ingardenem. W jednym z listów wyzna mu, ¿e filozo-
fia nie wystarcza do odkrycia g³êbi ludzkiego ducha. W roku
1916 Edyta wraca znowu do Husserla. Pod¹¿a za nim do Fry-
burga w Badenii, gdzie w 1917 roku zdobywa doktorat z wy-
nikiem summa cum laude na podstawie pracy O problemach
intuicji. Trwa w Edycie poszukiwanie prawdy. W sukurs przy-
chodz¹ jej doœwiadczenia ¿yciowe. W listopadzie 1971 roku
ginie asystent Husserla, Adolf Reinach, który wraz z ¿on¹ prze-
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szed³ na wiarê ewangelick¹. Edyta jedzie do Getyngi, by z³o-
¿yæ kondolencje wdowie po Reinachu. Jest pe³na obawy w ja-
kiej kondycji zastanie swoj¹ przyjació³kê. Jest zaskoczona po-
staw¹ przyjació³ki, któr¹ w spokoju utrzymywa³a wiara. Edy-
ta napisze potem: „To by³ pierwszy moment, w którym za³a-
ma³a siê moja niewiara, kiedy wiara Moj¿eszowa zblad³a, i kie-
dy zajaœnia³ Chrystus, Chrystus w tajemnicy krzy¿a”.

Jesieni¹ 1918 roku Edyta rezygnuje z asystentury u Hus-
serla. Wraca na jakiœ czas do Wroc³awia. I oto przychodzi nowe
doœwiadczenie ¿yciowe. Latem 1921 przyje¿d¿a na kilka ty-
godni na wakacje do Bergzabern do przyjació³ki, Jadwigi Con-
rad-Martius, która tak¿e z mê¿em przesz³a na wiarê ewange-
lick¹. Pewnego wieczoru bierze z pó³ki autobiografiê œw. Te-
resy z Avila. Czyta ca³¹ noc. Odk³ada ksi¹¿kê i wyznaje: „to
jest prawda”. Patrz¹c wstecz na swoje ¿ycie, napisze póŸniej:
„Moja têsknota do prawdy by³a moj¹ jedyn¹ modlitw¹”. Na-
zajutrz kupuje Katechizm Koœcio³a Katolickiego i msza³. Uda-
je siê na Mszê œw. 1stycznia 1922 roku, w œwiêto obrzezania
Jezusa przyjmuje chrzest. Matk¹ chrzestn¹ jest Hedwig Con-
rad-Martius. W ksiêdze chrztów znajdzie siê zapis: „Baptisata
est Edith Stein, quae a Judaismo ad religiam catholicam trans-
ivit, bene instructa et disposita”. Tego samego dnia przyjê³a
pierwsz¹ Komuniê Œwiêt¹.

Ju¿ 33 dni póŸniej, 2 lutego 1922 roku, otrzymuje sakra-
ment bierzmowania.

3. Ods³ona trzecia – droga po palmê mêczeñstwa
         (1922-1942)

Pierwsza podró¿ po przyjêciu chrztu prowadzi do Wroc³a-
wia. „Mamo, jestem katoliczk¹”. S³owa te powoduj¹ p³acz oby-
dwu kobiet: matki i córki. Obydwie bêd¹ cierpieæ z tego po-
wodu. Po zmianie wyznania Edyta-Teresa marzy o wst¹pieniu
do Karmelu. Powstrzymuj¹ j¹ jej duchowni kierownicy. Nie
mog¹c od razu wst¹piæ do klasztoru, obejmuje posadê nauczy-
cielki jêzyka niemieckiego i historii w liceum i seminarium



210

nauczycielskim dominikanek, w klasztorze œw. Magdaleny
w Spirze. Podejmuje wyk³ady na temat roli i powo³ania ko-
biety. Pisze rozprawy filozoficzne. Przygotowuje habilitacjê.
Gdy w Niemczech wzmaga siê ruch anty¿ydowski, Edyta wstê-
puje do klasztoru. Przyje¿d¿a raz jeszcze do Wroc³awia. Jest
dzieñ 12 paŸdziernika 1933 roku. Edyta obchodzi swoje 42.
urodziny. Jest to œwiêto ¿ydowskie. Towarzyszy matce do sy-
nagogi. Dla obydwu kobiet jest to bardzo trudny dzieñ, dzieñ
po¿egnania na tej ziemi. Nazajutrz Edyta siada do poci¹gu. 14
paŸdziernika wstêpuje do klasztoru Karmelitanek w Kolonii.
Wiosn¹ nastêpnego roku przyjmuje habit i otrzymuje imiê Te-
resy Benedykty od Krzy¿a. 14 wrzeœnia 1936 roku, w dniu
ponowienia œlubów, umiera we Wroc³awiu matka Augusta.
W klasztorze Edyta nadal pracuje naukowo. Pisze swoj¹ ostat-
ni¹ rozprawê: Œw. Jan od Krzy¿a, mistyk i doktor Koœcio³a.
W listopadzie 1939 roku siostra Teresa w obawie przed terro-
rem hitlerowskim zostaje wys³ana za granicê, do Holandii, do
klasztoru w Echt. Jednak¿e i tu dosiêga j¹ zbrodnicza rêka nie-
przyjació³ Boga i cz³owieka. 2 sierpnia 1942 roku wpada do
klasztoru Gestapo. Siostrê Teresê zabieraj¹ wraz z jej rodzon¹
siostr¹ Ró¿¹ do obozu. 7 sierpnia transport dociera do Oœwiê-
cimia. Prawdopodobnie 9 sierpnia 1942 roku siostra Teresa
Benedykta od Krzy¿a zostaje zagazowana.

Zakoñczenie

Tak przebiega³o ¿ycie naszej nowej œwiêtej, œwiêtej nasze-
go stulecia. Jej ¿yciem przemówi³ do nas Bóg. Gdyby trzeba
by³o jak najkrócej okreœliæ drogê ¿ycia œw. Teresy Benedykty
od Krzy¿a, mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³a do droga do Praw-
dy. W jej ¿yciu znalaz³y potwierdzenie s³owa œw. Augustyna:
„Stworzy³eœ nas, Bo¿e, dla siebie i niespokojne jest nasze ser-
ce, dopóki Ciebie nie odnajdzie”.

Rzym, koœció³ pw. Œwiêtego Ducha – 12 paŸdziernika 1998 r. (dzieñ kano-
nizacji b³. Teresy Benedykty od Krzy¿a – Edyty Stein)
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10 SIERPNIA – ŒW. WAWRZYÑCA, DIAKONA I MÊCZENNIKA
2 Kor 9,6-10; J 12,24-26

Z obfitoœci serca dawaæ

1. Sylwetka Wawrzyñca i jego poœmiertny kult

Œw. Wawrzyniec jest cz³owiekiem staro¿ytnoœci chrzeœci-
jañskiej. St¹d te¿ sk¹pe i w czêœci rozbie¿ne s¹ informacje o je-
go ¿yciu. Liber pontificalis wi¹¿e jego œmieræ z mêczeñstwem
papie¿a Sykstusa II, który zgin¹³ w dniu 6 sierpnia 258 roku
razem z czterema diakonami. Natomiast z innych staro¿ytnych
Ÿróde³ dowiadujemy siê, ¿e Wawrzyniec zgin¹³ na rozpalonej
kracie kilka dni póŸniej i ¿e œmieræ przyjmowa³ z radoœci¹ pro-
wadz¹c nawet dowcipny dialog z oprawcami.

Œwiêto œw. Wawrzyñca obchodzono ju¿ w pierwszej po³o-
wie IV stulecia. Jego imiê widnieje w staro¿ytnych kalenda-
rzach. Ju¿ za cesarza Konstantyna Wielkiego zbudowano na
jego grobie bazylikê, któr¹ póŸniej wielokrotnie przebudowy-
wano. Wawrzyniec wszed³ te¿ wczeœnie w poczet œwiêtych
wymienianych w Kanonie rzymskim podczas Mszy œw. W wie-
kach œrednich kult œw. Wawrzyñca rozwin¹³ siê w ca³ym Ko-
œciele, rozprzestrzeni³ siê tak¿e na ziemie polskie.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W czytaniu pierwszym, wyjêtym z Drugiego Listu œw. Paw-
³a Aposto³a do Koryntian, jest mowa o dawaniu. Aposto³ po-
ucza, ¿e dawanie powinno byæ hojne, wielkoduszne, nie z przy-
musu, ale z obfitoœci serca i w postawie radoœci. Chrzeœcija-
nin, daj¹c, nie traci, ale zyskuje. Przywo³any przez Aœposto³a
obraz siewcy ma nam uzmys³owiæ, ¿e nie sam obdarowany
cz³owiek jest adresatem dobrodziejstw, które staj¹ siê jego
udzia³em, ale sam dawca przez dawanie staje siê bogatszy. Sam
Bóg nagradza zawsze obficie hojnego dawcê.
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Ten sam motyw hojnego i radosnego dawania zawarty jest
w psalmie responsoryjnym: Dobrze siê wiedzie cz³owiekowi,
który z litoœci po¿ycza (Ps 112,5a).

W ewangelicznym tekœcie jest mowa o ziarnie, które wpa-
da w ziemiê, obumiera i potem przynosi obfity plon. Symboli-
zuje ono cz³owieka, który umiera dla siebie, dla w³asnej mi³o-
œci, dla w³asnej korzyœci i poœwiêca siê, spala siê dla drugich.
W ten sposób przynosi obfity plon dobra. To dobro jest w sta-
nie uszczêœliwiæ zarówno obdarowanego, jak i daj¹cego.

3. Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu
         (Dz 20,35b)

Staro¿ytna tradycja rzymska przekaza³a nam informacjê,
¿e Wawrzyniec jako diakon Koœcio³a rzymskiego nie tylko
g³osi³ Ewangeliê, ale rozdawa³ chleb biednym i ¿ebrakom. Gdy
przeœladowcy zamordowali papie¿a Sykstusa II, wezwali Waw-
rzyñca i kazali mu wydaæ skarby koœcio³a. Wawrzyniec zwo-
³a³ biednych i chorych, wskaza³ na nich i rzek³: „bierzcie, oto
s¹ skarby Koœcio³a”. Wkrótce potem i on zosta³ zamêczony na
rozpalonej kracie.

Gdy mówimy o pos³ugiwaniu diakona Wawrzyñca bied-
nym, warto w tym kontekœcie przypomnieæ s³owa Chrystusa,
których nie znajdujemy w Ewangeliach, a które œw. Pawe³
Aposto³ zacytowa³ w Milecie w czasie mowy po¿egnalnej do
wezwanych tam starszych Koœcio³a z Efezu. S³owa te brzmi¹:
Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu (Dz 20,35b).

Nie bójmy siê dawania. Nie martwmy siê, ¿e staniemy siê
biedniejsi. Wrêcz odwrotnie – paradoksalnie – daj¹c, stajemy
siê bogatsi. Jest naprawdê tak, ¿e dar w pierwszej kolejnoœci
ubogaca daj¹cego. Niemcy mówi¹: „teilen macht reicher” –
„dzielenie siê czyni nas bogatszymi”.

Proœmy podczas tej Eucharystii, by Pan udzieli³ nam mocy
i chêci do hojnego i radosnego dawania.

Wroc³aw, koœció³ pw. œw. Wawrzyñca – 13 sierpnia 1972 r.; Republika
Federalna Niemiec, Hattersheim – 10 sierpnia 1988 r.
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11 SIERPNIA – ŒW. KLARY, DZIEWICY
Flp 3,8-14; Mt 19,27-29

Dlaczego warto byæ ubogim w duchu?

1. ¯ycie œw. Klary

Œw. Klara by³a uczennic¹ œw. Franciszka z Asy¿u. Uro-
dzi³a siê w roku 1193 w Asy¿u, w rodzinie szlacheckiej. Gdy
by³a m³oda, rodzice dwukrotnie usi³owali wydaæ j¹ za m¹¿.
Klarê jednak zafascynowa³ swoim ubóstwem i mi³oœci¹ do
Chrystusa Franciszek z Asy¿u. Urzeczona jego idea³ami,
w roku 1212 przyjê³a z jego r¹k habit zakonny. Osiad³a na-
stêpnie u benedyktynek w niedalekiej Bastii, gdzie jednak
nadal nachodzili j¹ krewni, którzy chcieli j¹ nak³oniæ do po-
wrotu do ¿ycia œwiatowego. W trosce o jej duchowe dobro
Franciszek sprowadzi³ j¹ na powrót do Asy¿u i umieœci³ przy
koœció³ku œw. Damiana. Wkrótce przy³¹czy³a siê do niej jej
siostra Agnieszka i inne pobo¿ne niewiasty. Powsta³o w ten
sposób Zgromadzenie Pañ Ubogich, które póŸniej nazwano
Drugim Zakonem œw. Franciszka albo krótko klaryskami.
Zgromadzenie otrzyma³o od papie¿a Innocentego III „przy-
wilej ubóstwa” i na mocy uchwa³ Soboru Laterañskiego IV
(1215) przyjê³o regu³ê opart¹ ca³kowicie na regule œw. Bene-
dykta. Klara zosta³a pierwsz¹ ksieni¹, opatk¹ nowego zgro-
madzenia, ale wraz ze swoimi siostrami pozosta³a wierna fran-
ciszkañskiemu idea³owi ubóstwa. Z Franciszkiem utrzymy-
wa³a œcis³¹ duchow¹ ³¹cznoœæ a¿ do koñca jego ¿ycia (1226).
Po jego œmierci uprosi³a u papie¿a Grzegorza IX przywilej,
moc¹ którego jej zakon zosta³ powierzony opiece Braci Mniej-
szych.

Tak jak œw. Biedaczynê, j¹ tak¿e zdobi³o nabo¿eñstwo do
Mêki Pañskiej, Eucharystii i Matki Najœwiêtszej. Klara zmar-
³a 11 sierpnia 1253 roku w klasztorze œw. Damiana w Asy¿u.
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W dwa lata po œmierci zosta³a kanonizowana przez papie¿a
Aleksandra IV (1255).

2. Ewangeliczne ubóstwo g³ównym tematem dzisiejszej
         liturgii s³owa

Teksty biblijne dziœ czytane uwydatniaj¹ ów przymiot, o który
tak bardzo zabiega³a œw. Klara. Jest nim ewangeliczne ubóstwo.
Do œw. Klary odnosimy dziœ s³owa œw. Paw³a Aposto³a z Listu
do Filipian: Wszystko uznajê za stratê ze wzglêdu na najwy¿sz¹
wartoœæ poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego
wyzu³em siê ze wszystkiego i uznajê to za œmieci, bylebym pozy-
ska³ Chrystusa (Flp 3,8). Klara zostawi³a wszystko, sta³a siê
uboga w oczach œwiata, by zostaæ bogat¹ w Chrystusie. Kszta³-
towa³a swoje franciszkañskie ¿ycie w postawie ubóstwa, poko-
ry i mi³oœci. By³y to wartoœci, o które zabiega³a ca³e ¿ycie. Dla
Chrystusa wyzu³a siê ze wszystkiego, zostawi³a swój rodzinny
dom, perspektywê bogatego ¿ycia dworskiego. Zgodnie z obiet-
nic¹ Chrystusa za opuszczenie dla Niego œwiata i jego mira¿y
Klara otrzyma³a stokroæ tyle i odziedziczy³a ¿ycie wieczne.

3. Chrzeœcijañskie rozumienie ubóstwa

Z pewnoœci¹ Franciszkowe idea³y œw. Klary nie s¹ dziœ
w cenie. Ewangeliczne ubóstwo nie jest dziœ popularne. Dla-
czego? Bo ludzie z natury s¹ egoistami i chciwcami. I co cie-
kawe, nie chc¹ siê leczyæ z wrodzonej chciwoœci, z pazerno-
œci na posiadanie. Ta tendencja do posiadania ujawnia siê ju¿
u ma³ych dzieci. Dziecko chêtnie zagarnia wszystko dla sie-
bie. Jeœli ta od urodzenia wpisana w naturê chciwoœæ nie jest
leczona w trakcie ca³ego ¿ycia, to mo¿e przybraæ niebezpiecz-
ne rozmiary. Chciwoœæ nie leczona prowadzi do z³a. Potwier-
dza to historia. Ile¿ to ludzi dla pieniêdzy pope³nia³o z³e czy-
ny, w³¹cznie z napadami i zabójstwami. Za pieni¹dze Judasz
wyda³ Jezusa. Za pieni¹dze cz³owiek strzela³ do Ojca œw. na
placu œw. Piotra w Rzymie. Ogromne sumy pieniêdzy wydano
w dziejach na walkê z Bogiem, z religi¹, z Koœcio³em.
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Ewangeliczne ubóstwo pozostaje jednak wielk¹ wartoœci¹,
za któr¹ stoi sam Bóg. To w³aœnie On w ¿yciu ziemskim swo-
jego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ukaza³ nam, na
czym polega prawdziwe ubóstwo i jaka jest jego wartoœæ. Przy-
pomnijmy, ¿e Jezus przestrzega³ ludzi przed bogactwem. Ludz-
kim zapêdom ku bogactwu przeciwstawia³ œwiat wartoœci du-
chowych. Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól
i rdza niszcz¹ i gdzie z³odzieje w³amuj¹ siê i kradn¹. GromadŸ-
cie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹
i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ siê i nie kradn¹ (Mt 6,19-20).
Chrystus sam to realizowa³. Mówi³: Lisy maj¹ nory i ptaki
powietrzne – gniazda, lecz Syn Cz³owieczy nie ma miejsca,
gdzie by g³owê móg³ oprzeæ (Mt 8,20). Jezus sta³ siê ubogim,
aby nas swoim ubóstwem ubogaciæ (por. 2 Kor 8,9). Takiej
postawy ¿¹da od tych, których powo³uje. Œwiat stawia na biz-
nes, na pieni¹dz, na majêtnoœæ. Naszym ubogim ¿yciem poka-
zujemy œwiatu, ¿e s¹ inne wartoœci.

W imiê prawdy powiedzmy wyraŸnie, ¿e Koœció³ nie zaka-
zuje nam bogacenia siê, ale przestrzega przed zbytnim przy-
wi¹zywaniem siê do bogactw tego œwiata. To przywi¹zanie mo¿e
cechowaæ nie tylko ludzi bogatych w dobra materialne, ale tak-
¿e mo¿e byæ znamieniem ludzi materialnie biednych. Mo¿na
byæ materialnie ubogim, ewangelicznie zaœ w³aœnie nieubogim.

Uczestnicz¹c w dzisiejszej liturgii, proœmy dziœ Pana Boga
za przyczyn¹ œw. Klary o respekt dla wartoœci duchowych,
o nieprzywi¹zywanie siê do dóbr tego œwiata, o poprawne ro-
zumienie ewangelicznego ubóstwa. Polecajmy tak¿e opiece
Bo¿ej duchowe córki naszej dzisiejszej patronki, siostry kla-
ryski, by by³y wierne idea³om swojej za³o¿ycielki i by³y ozdob¹
dzisiejszego Koœcio³a.

Z¹bkowice Œl¹skie, koœció³ Sióstr Klarysek – 8 sierpnia 2004 r. (zakoñcze-
nie jubileuszu 750-lecia œmierci œw. Klary)
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14 SIERPNIA – ŒW. MAKSYMILIANA, MARII KOLBEGO,
KAP£ANA I MÊCZENNIKA
Mdr 3,1-9; 1 J 3,13-16;  J 15,12-16

Z³o zwyciê¿aæ dobrem

1. Curriculum vitae œw. Maksymiliana

Œw. Maksymilian Maria Kolbe przez swój heroiczny czyn
mi³oœci oddania ¿ycia za drugiego cz³owieka sta³ siê bohate-
rem drugiej wojny œwiatowej i ca³ego XX wieku. Na wstêpie
trzeba przypomnieæ, jak wygl¹da³a jego droga ¿ycia, która swój
kres osi¹gnê³a w bunkrze g³odowym w Oœwiêcimiu.

Maksymilian Maria Kolbe urodzi³ siê 8 stycznia 1894 roku
w Zduñskiej Woli, w skromnej, bogobojnej rodzinie Juliusza
i Marianny z D¹browskich. Na chrzcie nadano mu imiê Raj-
mund. Maj¹c 13 lat, wst¹pi³ do ni¿szego seminarium francisz-
kañskiego we Lwowie. W trzy lata póŸniej rozpocz¹³ nowicjat
i wtedy otrzyma³ imiê zakonne Maksymilian. Po nowicjacie
dokoñczy³ we Lwowie szko³ê œredni¹, a nastêpnie w³adze za-
konne skierowa³y go do Rzymu na studia filozoficzne i teolo-
giczne na Gregorianum i Seraphicum. Studia ukoñczy³ podwój-
nym doktoratem. W miêdzyczasie z³o¿y³ profesjê zakonn¹
i przybra³ sobie imiê Maria. W roku 1918 otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie. Bêd¹c jeszcze na studiach, za³o¿y³ Milicjê Niepo-
kalanej, stowarzyszenie ludzi oddanych bez reszty pracy apo-
stolskiej pod patronatem Maryi. W lipcu 1919 roku wróci³ do
kraju. Przez jakiœ czas uczy³ kleryków franciszkañskich w Kra-
kowie. W roku 1922 rozpocz¹³ wydawaæ czasopismo „Rycerz
Niepokalanej”, organ Milicji Niepokalanej. W roku 1927 za-
³o¿y³ w Teresinie blisko Warszawy oœrodek franciszkañski pod
nazw¹ Niepokalanów. Tu nadal wydawa³ „Rycerza”, stworzy³
centrum powo³aniowe i ma³e seminarium misyjne. Oœrodek
bardzo szybko sta³ siê znany w ca³ej Polsce. Ojciec œw. Jan
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Pawe³ II nazwa³ go: „wielkim warsztatem franciszkañskiego
apostolstwa”. W roku 1930 o. Maksymilian uda³ siê na daleki
Wschód, do Japonii. Ju¿ w maju tego¿ roku w Nagasaki uka-
za³a siê japoñska wersja „Rycerza Niepokalanej”. Swoj¹ dzia-
³alnoœæ zamierza³ rozszerzyæ na Chiny i Indie, ale wskutek s³a-
bego zdrowia musia³ powróciæ w roku 1936 do kraju.

Po wybuchu drugiej wojny œwiatowej w 1939 roku, 19 wrze-
œnia zosta³ aresztowany wraz z grup¹ zakonników. 8 grudnia
tego¿ roku wszyscy zostali zwolnieni. W lutym 1941 roku o.
o. Maksymilian zosta³ aresztowany po raz drugi i osadzony
najpierw na Pawiaku w Warszawie, a potem w maju zosta³
przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu. Pod
koniec lipca ofiarowa³ swoje ¿ycie za Franciszka Gajownicz-
ka, wybranego przez w³adze obozowe na œmieræ g³odow¹.
Umar³ za brata w bunkrze g³odowym 14 sierpnia 1941, roku
dobity zastrzykiem fenolu. Bohaterska ofiara ¿ycia sta³a siê
g³oœna w ca³ym Koœciele i œwiecie. Papie¿ Pawe³ VI w dniu 17
paŸdziernika 1971 roku dokona³ jego beatyfikacji, zaœ Jan Pawe³
II 10 paŸdziernika 1982 roku zaliczy³ go w poczet œwiêtych.

2. Wymowa heroicznego czynu ojca Maksymiliana

W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Pawe³ II 18
czerwca 1983 roku celebrowa³ na polach przyklasztornych
w Niepokalanowie Mszê œw. dziêkczynn¹ za wyniesienie do
chwa³y o³tarzy pierwszego syna polskiej ziemi w drugim ty-
si¹cleciu. W swojej homilii uwydatni³ walor bohaterskiego
czynu mi³oœci o. Maksymiliana. Cytuj¹c teksty czytañ mszal-
nych, podkreœli³, ¿e „w tym kap³anie mêczenniku w jakiœ szcze-
gólny sposób przejrzysta sta³a siê prawda Ewangelii: prawda
o potêdze mi³oœci”.

Z wielkim duchowym zaanga¿owaniem Jan Pawe³ II wo³a³:
„Tak wiêc stoi przed nami mêczennik: Maksymilian Kolbe –
szafarz w³asnej œmierci – potê¿ny swoj¹ mêk¹ – jeszcze po-
tê¿niejszy mi³oœci¹, której by³ wierny, w której wzrasta³ przez
ca³e swe ¿ycie, w której dojrzewa³ w obozie oœwiêcimskim.
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Maksymilian Kolbe: szczególny œwiadek Chrystusowego zwy-
ciêstwa nad œmierci¹. Szczególny œwiadek zmartwychwstania”.
W nastêpnych s³owach Papie¿ zauwa¿y³, ¿e „owo dojrzewa-
nie w mi³oœci, które wype³ni³o ca³e ¿ycie ojca Maksymiliana,
a dope³ni³o siê na ziemi polskiej ostatecznie poprzez czyn
oœwiêcimski – owo dojrzewanie by³o w sposób szczególny
zwi¹zane z Niepokalan¹ S³u¿ebnic¹ Pañsk¹ […]. Doznawa³
od wczesnej m³odoœci Jej duchowego macierzyñstwa […].
Maksymilian Kolbe, jak ma³o kto, przejêty by³ tajemnic¹ Bo-
skiego wybrania Maryi. Jego serce i myœl skupi³y siê w szcze-
gólnej mierze na tym nowym Pocz¹tku, jakim w dziejach ludz-
koœci sta³o siê – za spraw¹ Odkupiciela – Niepokalane Poczê-
cie Matki Jego ziemskiego wcielenia”.

Maryja w ¿yciu i pobo¿noœci ojca Maksymiliana zajmowa³a
szczególne miejsce. Znany jest nam z pewnoœci¹ sen, jaki mia³
Maksymilian w m³odzieñczym wieku, gdy Maryja zaofiaro-
wa³a mu do wyboru dwie korony: bia³¹ i czerwon¹; wyznaw-
cy i mêczennika. Rajmund wybra³ obydwie.

Krótko przed wyjazdem do Japonii ponownie przyœni³a siê
mu Maryja i – jak sam siê zwierzy³ jednemu ze wspó³braci –
powiedzia³a mu, ¿e bêdzie na pewno z Ni¹ w niebie. Mo¿e
dlatego Maksymilian sta³ siê tak ofiarny i zdoby³ siê na odda-
nie ¿ycia za brata, bo wiedzia³, dok¹d idzie, co go ostatecznie
czeka. Podobno w ostatnich latach ¿ycia o. Maksymilian bar-
dzo czêsto œpiewa³ maryjn¹ pieœñ o radoœci z rych³ego spotka-
nia siê z Maryj¹ w wiecznoœci. Oto pierwsza i ostatnia zwrot-
ka tej pieœni:

1.  Wkrótce ju¿ ujrzê J¹
W ojczyzny mej b³êkicie,
M¹ radoœæ, mi³oœæ, ¿ycie,
 Maryjê Matkê m¹.
(Refren)

W niebie, w niebie, w niebie, wkrótce ju¿ ujrzê J¹.
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2.  Odejdê wkrótce w dal,
Uklêknê przy Jej tronie,
Zapomnê ziemskie bóle,
Na wieki œcichnie ¿al. W niebie...

3. Z³o zwyciê¿aæ dobrem

S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II wspomnianej i cytowanej tu ho-
milii z Niepokalanowa da³ biblijny tytu³, zaczerpniêty z Listu
œw. Paw³a Aposto³a do Rzymian: Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale
z³o dobrem zwyciê¿aj (Rz 12,21). Ojciec Maksymilian nie da³
siê zwyciê¿yæ z³u. A to z³o, które spotka³, by³o okropne. Po-
trafi³ je jednak zwyciê¿yæ dobrem, i to dobrem heroicznym,
gdy¿ wielkie z³o mo¿na zwalczyæ tylko wielkim dobrem.

Prawd¹ jest, ¿e tu, na ziemi, nie jesteœmy wolni od z³a, ale
prawd¹ jest tak¿e, ¿e to z³o nie jest tak wielkie, jak doœwiad-
czali tego niektórzy ludzie w przesz³oœci, m.in. o Maksymi-
lian. Dlatego te¿ i nasza mi³oœæ z pewnoœci¹ nie jest tak wiel-
ka jak ojca Maksymiliana. Ale pozostaje wa¿ne zadanie, by
jednak ka¿de z³o, nawet to najmniejsze zwyciê¿aæ dobrem.

Jesteœmy œwiadkami, jak ludzie próbuj¹ z³o zwyciê¿aæ z³em.
Tak dzieje siê na wojnach. Tak dzieje siê na mniejsz¹ skalê
w codziennym szarym ¿yciu wielu ludzi. Pos³uchajmy wska-
zówki Aposto³a, który najlepiej zinterpretowa³ Chrystusow¹
naukê o mi³oœci, która swoje apogeum osi¹ga w oddaniu ¿ycia
za bliŸniego, a któr¹ urzeczywistni³ o. Maksymilian. Jego bo-
haterski czyn mi³oœci by³ zwyciêstwem z³a przez dobro, nie-
nawiœci przez mi³oœæ. Módlmy siê o ³askê dla nas wszystkich
zwyciê¿ania z³a dobrem.

Republika Federalna Niemiec, Hattersheim – 14 sierpnia 1985 r.
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21 SIERPNIA – ŒW. PIUSA X  PAPIE¯A
1 Tes 2,2b-8; J 21,15-17

W jakiej postawie ewangelizowaæ?

1. Curriculum vitae œw. Piusa X

Patron dnia dzisiejszego, œw. Pius X, nazywa³ siê wcze-
œniej Józef Sarto. Urodzi³ siê 2 czerwca 1835 roku we wsi Rie-
se, po³o¿onej miêdzy Vicenz¹ a Trewirem, jako syn krawco-
wej i listonosza. Studia filozoficzno-teologiczne odby³ w Pa-
dwie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1858 roku. Odt¹d prze-
chodzi³ kolejno przez prawie wszystkie stanowiska koœcielne.
By³ wikariuszem, potem proboszczem, nastêpnie kanonikiem
i kanclerzem kurii, prefektem i ojcem duchownym w semina-
rium. W roku 1884 papie¿ Leon XIII powo³a³ go na stolicê
biskupi¹ w Mantui. Tu okaza³ siê dobrym pasterzem i wspa-
nia³ym organizatorem ¿ycia koœcielnego. W dowód uznania
w roku 1893 zosta³ mianowany patriarch¹ Wenecji i kardyna-
³em. W roku 1903, po œmierci Leona XIII, kardyna³owie wy-
brali go papie¿em. Obra³ sobie imiê Piusa X. W odró¿nieniu
od swego poprzednika, Leona XIII, wielkiego dyplomaty i po-
lityka, Pius X poœwiêci³ swój pontyfikat sprawom czysto ko-
œcielnym. Zatroszczy³ siê przede wszystkim o pog³êbienie ¿ycia
religijnego duchowieñstwa i wiernych œwieckich. O¿ywi³
w Koœciele ¿ycie eucharystyczne, zachêcaj¹c do wczesnej
i czêstej Komunii œw., oraz zreformowa³ brewiarz i kalendarz
liturgiczny. Wzmaga³ siê tak¿e z nasilaj¹cym siê ruchem mo-
dernistycznym. Przestrzega³ wiernych Koœcio³a przed b³êda-
mi g³oszonymi przez modernistów. Radykalne i jednoznaczne
stanowisko wobec tego kierunku zjedna³o mu wielu wrogów
i pos¹dzenie o konserwatyzm. Koniec pontyfikatu Piusa X
zaciemni³y chmury nadci¹gaj¹cej nawa³nicy. Papie¿ przewi-
dywa³ wybuch wojny i gor¹co pragn¹³ jej odwrócenia. Zmar³
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wkrótce po jej wybuchu, 20 sierpnia 1914 roku. W testamen-
cie napisa³: „Ubogim urodzi³em siê, ubogim ¿y³em, ubogim
chcê umrzeæ”.

2. Okolicznoœci g³oszenia Ewangelii

W liturgiczne wspomnienie œw. Piusa X czytamy teksty bi-
blijne wskazuj¹ce na postawê, w jakiej nale¿y g³osiæ naukê
Chrystusa. Owe wskazania s¹ zawarte g³ównie we fragmencie
Pierwszego Listu œw. Paw³a Aposto³a do Tesaloniczan. Mo¿-
na je uszeregowaæ w nastêpuj¹cych punktach:

a) Poœród utrapienia
Faktycznie, Ewangelia by³a najczêœciej g³oszona wœród

przeciwnoœci. Jej g³osiciele bywali za ni¹ przeœladowani i do-
œwiadczali z jej powodu wielu utrapieñ.

b) Aby podobaæ siê nie ludziom, ale Bogu
Wa¿n¹ czêœci¹ Ewangelii s¹ upomnienia. Zwykle nie po-

dobaj¹ siê one adresatom. Tak¿e upominaj¹cy bywaj¹ ostro¿-
ni, by nie straciæ uznania u ludzi. Aposto³ jednak przypomina,
¿e w g³oszeniu Ewangelii nie nale¿y zabiegaæ o to, by podo-
baæ siê ludziom, ale Bogu.

c) Unikanie pochlebstw i chciwoœci
G³osicielom Ewangelii grozi pokusa schlebiania s³ucha-

czom, a tak¿e chciwoœæ na pochwa³y. Aposto³ wyznaje, ¿e obce
mu by³y takie postawy w g³oszeniu nauki Chrystusa.

d) Postawa skromnoœci i ¿yczliwoœci
Siewcom Bo¿ego s³owa winna towarzyszyæ postawa skrom-

noœci i wielkiej ¿yczliwoœci wobec wszystkich ludzi. Aposto³
wyznaje: Bêd¹c tak pe³ni ¿yczliwoœci dla was, chcieliœmy wam
daæ nie tylko naukê Bo¿¹, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem
staliœcie siê nam drodzy (1 Tes 2,8).
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3. Nasza odpowiedŸ na pytanie Chrystusa o mi³oœæ

W stylu œw. Paw³a g³osi³ Ewangeliê na pocz¹tku dwudzie-
stego stulecia papie¿ Pius X. Nie brakowa³o mu w ¿yciu utra-
pieñ, w du¿ej mierze z tego powodu, ¿e nie g³osi³ tego, czego
niektórzy oczekiwali. Nie chcia³ siê podobaæ ludziom, ale Bogu.
W swojej dzia³alnoœci pasterskiej unika³ schlebiania innym.
Sam zaœ nie by³ ³asy na pochwa³y. Wszystko, co czyni³, czyni³
z mi³oœci do Pana Boga i cz³owieka. Zda³ dobrze egzamin z mi-
³oœci przed Chrystusem, jak kiedyœ œw. Piotr Aposto³. Dlatego
zosta³ wyniesiony na o³tarze.

Œw. Pius X jest patronem Metropolitalnego Wy¿szego Se-
minarium Duchownego we Wroc³awiu. Prze³o¿eni i alumni
tego seminarium maj¹ wspania³y wzór do naœladowania. Wszy-
scy powinniœmy siê modliæ o to, by dobrze ukszta³towani w la-
tach seminaryjnych alumni udawali siê z tego domu na ¿niwo
Pañskie z wielkim entuzjazmem i podjêli zasiew Bo¿ego s³o-
wa w stylu œw. Paw³a i œw. Piusa X. Niech ta troska modlitew-
na towarzyszy tak¿e naszej obecnej modlitwie.

Kaplica Sióstr Jadwi¿anek w MWSD we Wroc³awiu – 21 sierpnia 1998 r.;
21 sierpnia 1999 r.

24 SIERPNIA – ŒW. BART£OMIEJA APOSTO£A
Ap 21,9b-14; J 1,45-51

W duchu prawoœci przez ¿ycie

Wstêp

Drodzy bracia, w drugiej po³owie waszych wakacji przy-
bywacie z rodzinnych parafii do domu naszej formacji i stu-
diów – do seminarium. Jesteœcie znowu razem we wspólnocie
rokowej, by podj¹æ piesz¹ pielgrzymkê do domu jasnogórskiej
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Matki. Wasz trud pielgrzymi rozpoczynacie od prze¿ycia tej
Eucharystii. Z grona niebieskich przyjació³ Chrystusa przywo-
³ujemy dziœ kogoœ bardzo bliskiego krêgu Zbawiciela, jedne-
go z Aposto³ów – œw. Bart³omieja. Niech jego postaæ bêdzie
nam natchnieniem w umi³owaniu Chrystusa i wype³nianiu na-
szego powo³ania.

1. ¯ycie œw. Bart³omieja Aposto³a

Imiê œw. Bart³omieja znajduje siê na czterech listach okre-
œlaj¹cych kolegium apostolskie (Mt 10,3; Mk 3,8; £k 6,14 oraz
Dz 1,13). U œw. Jana Bart³omieja nie spotykamy. Czwarty
Ewangelista opowiada natomiast o powo³aniu Natanaela, po-
chodz¹cego z Kany Galilejskiej. Tradycja chrzeœcijañska uto¿-
samia go w³aœnie z Bart³omiejem. St¹d te¿ czytamy dziœ frag-
ment Ewangelii Janowej mówi¹cej o powo³aniu Natanaela.
Mo¿e nas nieco dziwiæ sceptycyzm Natanaela, wobec entu-
zjastycznego oznajmienia Filipa: ZnaleŸliœmy tego, o którym
pisa³ Moj¿esz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Na-
zaretu (J 1,45). Natanael zakwestionowa³ ten entuzjazm, mó-
wi¹c: Czy¿ mo¿e byæ co dobrego z Nazaretu? (J 1,46a). Chry-
stus jednak okaza³ siê wspania³omyœlny i wystawi³ mu przy
tym pierwszym spotkaniu bardzo dobr¹ opiniê: To prawdziwy
Izraelita, w którym nie ma podstêpu (J 1,47b). Przekonawszy
siê, ¿e Nazaretañczyk zna tak¿e tajniki jego serca, Natanael
nie zwleka³ ju¿ z wyznaniem swej spontanicznej wiary.

Nie wiemy, jakie by³y dalsze losy Aposto³a, zw³aszcza po
zes³aniu Ducha Œwiêtego. W staro¿ytnoœci rozwinê³a siê le-
genda mówi¹ca, ¿e Bart³omieja w czasie mêczeñstwa ¿ywcem
obdzierano ze skóry. Dlatego te¿ obrano go patronem rzeŸni-
ków, garbarzy i introligatorów.

2. Koœció³ zbudowany na fundamencie Aposto³ów

Bardzo ciekawe s¹ prorocze, tajemnicze wizje naszkico-
wane przez œw. Jana Aposto³a w Apokalipsie, zawarte w dzi-
siejszym pierwszym czytaniu. W uroczystoœæ Wniebowziêcia
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NMP by³a nam przybli¿ona wizja piêknej Niewiasty obleczo-
nej w s³oñce, z ksiê¿ycem pod stopami, ozdobionej na g³owie
wieñcem z dwunastu gwiazd (por. Ap 11). Dzisiaj ten sam Jan,
w tej samej ksiêdze, ukazuje nam Oblubienicê, Ma³¿onkê Ba-
ranka. Jest to wspólnota Koœcio³a, bo Koœció³ jest Oblubie-
nic¹, Ma³¿onk¹ Chrystusa. Ten Koœció³ jest nazwany Miastem
Œwiêtym, Jeruzalem zstêpuj¹cym z nieba. Ta budowla ma
dwanaœcie bram, a mur ma dwanaœcie warstw fundamentów.
Koœció³ stoi na fundamencie dwunastu Aposto³ów.

Wiemy, jak wa¿n¹ rolê pe³ni fundament w ka¿dej budowli.
Trwa³oœæ fundamentów wp³ywa na czas przetrwania budowli.
Jednym z dwunastu filarów Koœcio³a jest dzisiejszy patron, œw.
Bart³omiej.

3. Œwiêty Bart³omiej – prawdziwy Izraelita, w którym nie
         ma podstêpu (J 1,47b)

Bardzo wiele w tych s³owach powiedzia³ Chrystus o Nata-
naelu. Nazwa³ go prawdziwym Izraelit¹, prawym cz³owiekiem,
w którym nie ma podstêpu.

¯yjemy w œwiecie wœród ludzi podstêpnych. Ludzie tego
pokroju ulegaj¹ szatanowi. Jest to dla nas bardzo wa¿ne ostrze-
¿enie, abyœmy siê wystrzegali fa³szywej postawy, podstêpu,
zafa³szowania, krêtactwa. Dobry kleryk, dobry kap³an, dobry
chrzeœcijanin – to cz³owiek przejrzysty, prostolinijny; to cz³o-
wiek, który mówi to, co myœli, i który czyni to, co mówi. Taka
postawa nazywa siê prawoœci¹. Mo¿e warto tê myœl zabraæ ze
sob¹ na drogê dalszego ¿ycia i zastanowiæ siê nad nasz¹ praw-
dziwoœci¹, prawoœci¹, prostolinijnoœci¹: Oto prawdziwy Izra-
elita, w którym nie ma podstêpu (J 1,47b). Oto prawdziwy
alumn, oto prawdziwy ksi¹dz, oto prawdziwy cz³owiek, w któ-
rym nie ma podstêpu.

Zakoñczenie

Patrz¹c dziœ na Aposto³a Bart³omieja, proœmy podczas Eu-
charystii o moc do bycia cz³owiekiem otwartym, prostolinij-
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nym i wielkodusznym. Z takimi przymiotami bêdzie nam
³atwiej sk³adaæ œwiadectwo o Chrystusie.

Kaplica w MWSD we Wroc³awiu – 24 sierpnia 1995 r. (wyjœcie pieszej
pielgrzymki kleryckiej na Jasn¹ Górê)

27 SIERPNIA – ŒW. MONIKI
Syr 26,1-4.13-16; £k 7,11-17

Œw. Monika – wzór ¿ony i matki

1. Rys biograficzny œw. Moniki

¯ycie œw. Moniki zwi¹zane jest nieroz³¹cznie z histori¹ jej
syna Augustyna. Z jego pism, szczególnie z Wyznañ, jest nam
znany portret jego matki. Monika urodzi³a siê w katolickiej
rodzinie w Tagaœcie oko³o 332 roku. W m³odym wieku wyda-
no j¹ za m¹¿ za urzêdnika Patrycjusza, który by³ poganinem.
Nie mia³a z nim ³atwego ¿ycia, ale przez swój przyk³adny chrze-
œcijañski styl ¿ycia – wzorowej ¿ony i matki – doprowadzi³a
mê¿a do przyjêcia chrztu. Po œmierci mê¿a resztê ¿ycia po-
œwiêci³a dzieciom, a w szczególnoœci synowi Augustynowi,
który kosztowa³ j¹ najwiêcej, ale który te¿ najlepiej siê jej od-
wdziêczy³, wystawiaj¹c jej w swych pismach wspania³y po-
mnik. Monika niemal bez przerwy towarzyszy³a synowi. Bo-
la³a nad jego zagubieniem i rozwi¹z³ym ¿yciem. Ca³¹ nadzie-
jê z³o¿y³a w wytrwa³ej modlitwie. Jakiœ biskup, którego radzi-
³a siê w jego sprawie, mia³ jej powiedzieæ, ¿e jest niemo¿liwe,
aby zgin¹³ syn tylu ³ez. Potem duchowego oparcia udzieli³ jej
biskup Mediolanu, œw. Ambro¿y, który wielce przyczyni³ siê
do nawrócenia Augustyna i do przyjêcia chrztu. Modlitwa
matki zosta³a wys³uchana. Augustyn w roku 387 przyj¹³
chrzest. Wkrótce potem wybrali siê razem w drogê powrotn¹
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do rodzinnej Afryki. W czasie podró¿y, w oczekiwaniu na sta-
tek w Ostii ko³o Rzymu, po podnios³ej rozmowie z synem ode-
sz³a do wiecznoœci. Augustyn zanotowa³ w Wyznaniach jej
ostatni¹ proœbê. By³y to s³owa: „Cia³o z³ó¿cie gdziekolwiek,
z tym siê nie k³opoczcie; o jedno tylko proszê, abyœcie wszê-
dzie, gdzie bêdziecie, pamiêtali o mnie przy o³tarzu Pañskim”.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W czytanym dziœ tekœcie z Ksiêgi Syracha znajdujemy po-
chwa³ê dobrej ¿ony. Mêdrzec Pañski wymienia jej przymioty,
którymi s¹: dobroæ, m¹droœæ, spokój, skromnoœæ, powœci¹gli-
woœæ. ¯ona z takimi zaletami jest szczêœciem i radoœci¹ dla
mê¿a oraz ozdob¹ ca³ego domu. W Ewangelii dzisiejszej wi-
dzimy niewiastê, matkê, w sytuacji ¿alu i bólu po stracie je-
dynego syna. Jezus lituje siê nad ni¹ i przywraca syna do
¿ycia.

Œw. Monika posiada³a cnoty wymienione w Ksiêdze Syra-
cha. By³a ¿on¹ i matk¹ pe³n¹ dobroci, m¹droœci, skromnoœci i wy-
trwa³oœci. Tak jak nad ewangeliczn¹, zap³akan¹ wdow¹ ulito-
wa³ siê Pan, tak równie¿ nad ni¹, p³acz¹c¹ nad synem Augusty-
nem, ulitowa³ siê Chrystus, wskrzeszaj¹c go do ¿ycia w ³asce.

3. Przes³anie œw. Moniki

Ilekroæ w liturgii wspominamy œwiêtych, tylekroæ pytamy
siê, w czym mo¿emy ich naœladowaæ. W przypadku œw. Mo-
niki wska¿my na dwa rysy jej œwiêtoœci, które winniœmy rzeŸ-
biæ w sobie:

a) Przez ewangeliczne ¿ycie poci¹gaæ innych do Pana Boga
Œw. Monika przez przyk³adne ¿ycie doprowadzi³a swego

mê¿a do uwierzenia w Chrystusa. Wype³ni³a wezwanie Chry-
stusa zawarte w s³owach: Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed
ludŸmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wa-
szego, który jest w niebie (Mt 5,16). Trzeba nam pamiêtaæ, ¿e
œwiadectwo ewangelicznego ¿ycia ma szczególn¹ moc.
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b) Przez wytrwa³¹ modlitwê wypraszaæ dary dla bliŸnich
W 1982 roku ukaza³a siê w Polsce, w Wydawnictwie Pal-

lottinum, ksi¹¿ka pt: Sylwetki matek kap³anów. Znajdujemy
w niej bardzo piêkne œwiadectwa ksiê¿y o swoich matkach.
Dowiadujemy siê, jak wiele zawdziêczaj¹ kap³ani swoim ro-
dzicielkom. Ks. Konrad Szweda np. tak oto wspomina swoj¹
matkê: „Kiedy udawa³em siê na studia teologiczne do Krako-
wa, Matka powiedzia³a: «Uklêknij, synu. Nie damy ci pieniê-
dzy, bo ich nie mamy, ale udzielamy ci b³ogos³awieñstwa ro-
dzicielskiego i przyrzekamy modliæ siê za ciebie do koñca
¿ycia». […] Bóg zajmowa³ w Jej sercu coraz wiêcej miejsca,
bra³ w posiadanie ca³¹ przestrzeñ duszy. […] By³a uwra¿li-
wiona na s³uchanie s³owa Bo¿ego i potrafi³a je prze³o¿yæ na
jêzyk czynów. Pyta³a nas o treœæ niedzielnego kazania […]”.

Tak¹ matkê pamiêta siê do koñca ¿ycia. Taka matkê mia³
œw. Augustyn. Wiedzia³, ¿e to ona modli³a siê przez tyle lat,
¿eby odnalaz³ prawdê w Chrystusie i w Koœciele. Wytrwa³a
i ufna modlitwa nie mo¿e byæ niewys³uchana.

Módlmy siê dzisiaj za nasze mamy, którym tak wiele za-
wdziêczamy. Proœmy o œwiêtoœæ dla wszystkich ¿on i matek,
by w naszych trudnych czasach by³y kap³ankami ognisk do-
mowych, aby by³y wytrwa³e w modlitwie i w œwiadectwie
ewangelicznego ¿ycia.

Kaplica w MWSD we Wroc³awiu – 27 sierpnia 1991 r.



228

28 SIERPNIA – ŒW. AUGUSTYNA, BISKUPA
I DOKTORA KOŒCIO£A
1 J 4,7-16; Mt 23,8-12

„Pondus meum – amor meus”
– Augustyñski ho³d mi³oœci

1. Rys biograficzny œw. Augustyna

Œw. Augustyn, jeden z najwiêkszych myœlicieli chrzeœci-
jañskich, niedosiêg³y olbrzym ducha, aktywny na wielu po-
lach wiedzy i biskupiej dzia³alnoœci, urodzi³ siê 13 listopada
354 roku w Tagaœcie, w ówczesnej prowincji cesarskiej zwa-
nej Numidi¹ (na terenie dzisiejszej Algerii). By³ synem poga-
nina Patrycjusza i gorliwej chrzeœcijanki, œw. Moniki. W m³o-
doœci zwi¹za³ siê z manichejczykami i prowadzi³ bardzo roz-
wi¹z³y tryb ¿ycia. Naucza³ retoryki, najpierw w rodzinnych
stronach, w Kartaginie, a potem w Rzymie i w Mediolanie,
gdzie pod wp³ywem kazañ œw. Ambro¿ego, nast¹pi³o jego na-
wrócenie. W roku 387 Augustyn przyj¹³ chrzest. Nastêpnie
przez Rzym i Ostiê powróci³ do Afryki. W Ostii po¿egna³ do
wiecznoœci swoj¹ matkê. Sprzedawszy swój skromny maj¹-
tek, za³o¿y³ w Tagaœcie klasztor. Biskup Hippony wyœwiêci³
go na kap³ana i uczyni³ swoim wspó³pracownikiem. W roku
396 zosta³ jego nastêpc¹. Jako biskup przez 34 lata oddawa³
siê pracy kaznodziejskiej i twórczoœci filozoficzno-teologicz-
nej. Prowadzi³ dysputy z manichejczykami, donatystami i pe-
lagianami. Spod jego pióra wysz³y wielkie dzia³a z zakresu
filozofii i teologii. Z najbardziej znanych trzeba wymieniæ:
De civitate Dei (O pañstwie Bo¿ym) oraz Wyznania, autobio-
grafiê napisan¹ w formie modlitwy. Swój system filozoficz-
no-teologiczny Augustyn zbudowa³ na bazie filozofii Plato-
na. Zmar³ w Hipponie oblê¿onej przez Wandalów, 28 sierp-
nia 430 roku.
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„Powiedziano o nim – jak pisze W³adys³aw Tatarkiewicz –
¿e u ¿adnego wielkiego myœliciela nie by³o takiej odleg³oœci
miêdzy szczytami a najni¿szymi punktami, jaka by³a u Augu-
styna, a tak¿e ¿e miêdzy œwiêtymi Koœcio³a nie by³o takiego,
który by³by tak ma³o œwiêty, a tak bardzo ludzki jak on”.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W dzieñ liturgicznego wspomnienia œw. Augustyna czyta-
my fragment Pierwszego Listu œw. Jana Aposto³a. Znajduje-
my w nim pouczenie na temat mi³oœci. Aposto³ nazywa Boga
mi³oœci¹. W Bogu-Mi³oœci jest Ÿród³o wszelkiej mi³oœci na nie-
bie i na ziemi. Najwy¿szym przejawem Bo¿ej mi³oœci wobec
œwiata jest pos³anie na œwiat Jednorodzonego Syna: W tym
przejawia siê mi³oœæ, ¿e nie my umi³owaliœmy Boga, ale ¿e On
sam nas umi³owa³ i pos³a³ Syna swojego jako ofiarê przeb³a-
galn¹ za nasze grzechy (1 J 4,10). Odpowiedzi¹ na mi³oœæ Pana
Boga do nas winna byæ nasza mi³oœæ wobec Boga i ludzi. Apo-
sto³ wzywa nas do uwierzenia w Bo¿¹ mi³oœæ do nas. Sam sk³a-
da przed nami bardzo wa¿ne wyznanie: Myœmy poznali i uwie-
rzyli mi³oœci, jak¹ Bóg ma ku nam (1 J 4,16). Nie jest ³atwo
uwierzyæ w mi³oœæ Boga do nas, gdy siê widzi tyle z³a w œwie-
cie, gdy siê doœwiadcza niewinnego cierpienia, np. cierpienia
niewinnych dzieci. A jednak w chrzeœcijañstwie to jest pierw-
sze i najwa¿niejsze, jeszcze przed wszelkimi decyzjami mo-
ralnymi, by uwierzyæ w mi³oœæ, jak¹ Bóg ma ku nam. Konse-
kwencj¹ takiej postawy bêdzie s³u¿ba, która znamionuje ludzi
wielkich i pokornych: Najwiêkszy z was niech bêdzie waszym
s³ug¹. Kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a,
bêdzie wywy¿szony (Mt 23,12).

3. Z³ote myœli œw. Augustyna

Do myœli biblijnych dodajmy kilka charakterystycznych
tekstów z dzie³ œw. Augustyna, które s¹ godne medytacji i g³êb-
szej refleksji:

a) „Pragnê znaæ Boga i duszê. I nic wiêcej? Nic wiêcej”.
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b) „WejdŸ w samego siebie, we wnêtrzu cz³owieka miesz-
ka prawda”.

c) „Uczyni³eœ nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce,
póki nie spocznie w Tobie”.

d) „Nie pojmiesz patrz¹c, staraj siê zrozumieæ wierz¹c”.
e) „Zrozum, byœ móg³ wierzyæ, wierz, byœ móg³ zrozumieæ”.
f) „Szczêœcie mo¿na osi¹gn¹æ jedynie przez mi³oœæ”.
g) „Pondus meum – amor meus” – „Mi³oœæ moja jest moim

ciê¿arem”.
h) „Cokolwiek istnieje, o ile istnieje, jest dobrem”.
i) „Bóg dobr¹ ustanowi³ przyrodê, lecz zatru³a j¹ z³a wola”.
j) „Z³o pochodzi od cz³owieka, dobro – od Boga”.

Kaplica w MWSD we Wroc³awiu – 28 sierpnia 1991 r.;  28 sierpnia 1996 r.

29 SIERPNIA – MÊCZEÑSTWO ŒW. JANA CHRZCICIELA
Jr 1,17-19; Mk 6,17-29

Grzesz¹cych upominaæ

1. Wiernoœæ prawu Bo¿emu powodem œmierci
          œw. Jana Chrzciciela

W dniu 24 czerwca obchodziliœmy uroczyste wspomnienie
urodzin Jana Chrzciciela. Koœció³ podj¹³ œwiêtowanie tych
narodzin, gdy¿ Jan Chrzciciel, oprócz Maryi, jest jedynym
œwiêtym, który zosta³ uœwiêcony jeszcze przed narodzeniem,
w ³onie matki. Starochrzeœcijañski zwyczaj nakazywa³ tak¿e
oddawaæ ho³d mêczennikowi w dniu oddania ¿ycia za wier-
noœæ Chrystusowi. Jan Chrzciciel jest mêczennikiem, gdy¿
odda³ swoje ¿ycie z powodu wiernoœci Bogu. Jan w sprawach
prawa Bo¿ego nie zna³ kompromisu. Nie uznawa³ tzw. uk³a-
dów. Potrafi³ dobro nazywaæ dobrem, a z³o z³em. Gdy Herod
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wzi¹³ sobie za ¿onê Herodiadê, ¿onê swego brata Filipa, Jan
nie schowa³ g³owy w piasek, nie udawa³, ¿e tego nie widzi, nie
przestraszy³ siê majestatu dostojnika pañstwowego. Stan¹³
przed nim i zdecydowanie, jednoznacznie powiedzia³: Nie
wolno ci mieæ ¿ony twego brata (Mk 6,18-19). Za to spotka³a
go œmieræ w wiêzieniu Heroda. Gdy miecz kata zawis³ nad jego
g³ow¹, gdy œmieræ zajrza³a mu w oczy, Jan niczego nie odwo-
³a³. Nie powiedzia³: „odwo³ujê wszystko, tylko mnie puœæcie,
darujcie ¿ycie, ju¿ bêdê cicho”. Nie uczyni³ tego. Zapisa³ kar-
ty historii zbawienia jako obroñca prawa Bo¿ego. Nie tylko
sam zachowywa³ dok³adnie to prawo, ale nie lêka³ siê tak¿e
upominaæ tych, którzy ³amali prawo dane przez Boga.

Gdy dziœ patrzymy na œmieræ œw. Jana Chrzciciela i gdy roz-
poznajemy powód tej œmierci, zwróæmy uwagê w dalszej na-
szej refleksji na problem upominania i przyjmowania upomnieñ.

2. Upominanie w dziejach zbawienia

W dziejach zbawienia Pan Bóg raz po raz posy³a³ do naro-
du wybranego odpowiednich mê¿ów, zwykle proroków, ze s³o-
wami upomnienia. Tak¹ misj¹ np. by³ obarczony prorok Jere-
miasz, o czym s³yszeliœmy w pierwszym czytaniu. By³a to misja
bardzo trudna, wrêcz niebezpieczna. St¹d te¿ Bóg obiecywa³
swoje wsparcie: Bêd¹ walczyæ przeciw tobie, ale nie zdo³aj¹
ciê zwyciê¿yæ, gdy¿ Ja jestem z tob¹, mówi Pan, by ciê ochra-
niaæ (Jr 1,19).

Upomnienia stosowa³ tak¿e Chrystus. Obowi¹zek upomi-
nania przejêli od Chrystusa Aposto³owie. Ich Listy apostol-
skie, kazania s¹ pe³ne ró¿nych napomnieñ. Dzisiaj Koœció³ upo-
mina b³¹dz¹cych. Wzywa ich w imieniu samego Boga do na-
wrócenia. Wiele napomnieñ do wspó³czesnych ludzi kieruje
najwy¿szy pasterz Koœcio³a, Jan Pawe³ II. Mimo ¿e bywa za
niektóre upomnienia krytykowany, to jednak odwa¿nie stoi na
stra¿y prawdy i dobra. Tak¿e ka¿dy cz³owiek, ka¿dy chrzeœci-
janin, ka¿dy wierz¹cy winien w duchu odpowiedzialnego apo-
stolstwa upominaæ tych, którzy Ÿle czyni¹.
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3. Racje i sposoby upominania oraz przyjmowania
          upomnieñ

Jaki jest tytu³ do upominania? Dlaczego nale¿y upominaæ
cz³owieka czyni¹cego z³o? Jak przyjmowaæ upomnienia?

Aby odpowiedzieæ na te pytania, zauwa¿my, ¿e ka¿de z³o,
jakie pope³nia cz³owiek, uderza we wszystkich ludzi. Troska
wiêc i niepokój o brata, który Ÿle postêpuje, jest nie tylko trosk¹
i niepokojem o niego samego, ale w jakimœ sensie jest trosk¹
o wiêksz¹ spo³ecznoœæ ludzi. Podobnie i dobro, realizowane
przez jednego cz³owieka, przyczynia siê do pomno¿enia do-
bra wszystkich ludzi. Troska wiêc o to, by dobra by³o jak naj-
wiêcej, jest trosk¹ o wszystkich ludzi. A zatem mo¿na powie-
dzieæ, ¿e czyny jednego cz³owieka nie s¹ obojêtne w ¿yciu in-
nych ludzi. Zatem Bo¿y nakaz upominania i odpowiedzialnoœæ
cz³owieka za cz³owieka ma na celu dobro wszystkich ludzi.

Kogo winniœmy upominaæ w pierwszym rzêdzie? Mo¿na
przywo³aæ tu osoby i grupy spo³eczne, wobec których czuje-
my siê szczególnie odpowiedzialni i które w zwi¹zku z tym,
mamy prawo i obowi¹zek upominaæ. S¹ to nasi najbli¿si. Ka-
p³an upomina wiernych. Rodzice upominaj¹ dzieci. Nauczy-
ciele, wychowawcy upominaj¹ uczniów, wychowanków. Upo-
mnienie jest elementem dobrego wychowania. Trzeba to dziœ
przypominaæ rodzicom, którzy niekiedy boj¹ siê upominaæ
swoje dzieci, by ich rzekomo nie stresowaæ. Wol¹ przymkn¹æ
oczy na z³o ni¿ upomnieæ. Jest to b³¹d wychowawczy. Dziec-
ko trzeba rozs¹dnie karciæ, upominaæ, stawiaæ mu wymaga-
nia, karaæ, jak Ÿle post¹pi.

 Innym adresatem naszego upominania mog¹ byæ koledzy,
kole¿anki w pracy. Nie wolno mówiæ, gdy siê Ÿle dzieje: co
mnie to obchodzi, to nie moja sprawa, lepiej nie widzieæ, nie
s³yszeæ. Trzeba zdobyæ siê na odwagê.

Jak upominaæ? Odpowiedzialnie i z mi³oœci¹. Upominanie
winno byæ zawsze wyrazem mi³oœci. Upominanie w z³oœci,
w klimacie chêci poni¿ania drugiego cz³owieka, nie przynosi
nigdy zamierzonych rezultatów.
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W zwi¹zku z obowi¹zkiem upominania, trzeba te¿ wska-
zaæ na potrzebê w³aœciwego przyjmowania napomnieñ. S¹ lu-
dzie, którzy z wielkim trudem przyjmuj¹ upomnienia, albo
nawet wcale nie s¹ zdolni do ich przyjmowania. S¹ to zwykle
ludzie o ma³ym stopniu pokory.

Nie obra¿ajmy siê, gdy nam ktoœ zwraca uwagê. Upomina-
nie nie jest przyjemne. Umiejmy za nie dziêkowaæ.

Przyjmujmy przede wszystkim napomnienia od Pana Boga.
Bóg nas napomina dla naszego dobra, dla dobra ca³ego œwiata.
Napomina nas w ka¿d¹ niedzielê, bowiem w ka¿d¹ niedzielê
na liturgii do nas przemawia. Dlatego b¹dŸmy szczególnie
wra¿liwi na Jego g³os.

Niech œw. Jan Chrzciciel uprasza nam odwagê do bycia
wiernym Panu Bogu w ka¿dej sytuacji i w ka¿dym czasie.
Niech nas usposobi do wypowiadania upomnieñ w mi³oœci i do
w³aœciwego przyjmowania uwag i upomnieñ od naszych bliŸ-
nich. Módlmy siê dziœ o to podczas tej Eucharystii.

Kaplica MWSD we Wroc³awiu – 29 sierpnia 1997 r.; 29 sierpnia 1998 r.
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1 WRZEŒNIA – ŒW. IDZIEGO, PUSTELNIKA I OPATA
Kol 3,12-17; £k 14,25-33

Radykalizm Ewangelii

1. Sylwetka œw. Idziego

Ma³o posiadamy historycznych danych o tym œwiêtym. Jed-
nak¿e jego kult by³ bardzo ¿ywy w œredniowieczu, zw³aszcza
w krajach Europy Zachodniej. Hagiografowie twierdz¹, ¿e Idzi
by³ pustelnikiem osiad³ym niedaleko dolnego biegu rzeki Ro-
dan w dzisiejszej po³udniowej Francji. Nabywszy od króla Go-
tów Wamby ziemiê, za³o¿y³ na niej opactwo, które wraz z mia-
steczkiem znane jest pod jego imieniem: Saint Gilles. Miasto
z czasem nabra³o du¿ego znaczenia, ze wzglêdu na swe korzystne
po³o¿enie: blisko morza, nad sp³awn¹ rzek¹, na szlaku pielgrzy-
mim do sanktuarium œw. Jakuba w Santiago de Compostela.

W czasach œredniowiecza œw. Idzi zosta³ zaliczony do gro-
na czternastu szczególnie wyró¿nionych patronów, zwanych
œwiêtymi wspomo¿ycielami. Warto przypomnieæ, ¿e ci œwiêci
wspomo¿yciele cieszyli siê w pobo¿noœci chrzeœcijañskiej wielk¹
czci¹. Byli wzywani na pomoc w ró¿nych nieszczêœciach i trud-
nych sytuacjach. Œw. Idziego wzywali ludzie ogarniêci stra-
chem, nawiedzani koszmarami, niewiasty niep³odne, matki
karmi¹ce, ranni, chorzy, epileptycy, myœliwi, rybacy i inni.

Kult œw. Idziego z krajów zachodnich dotar³ do Polski.
Œwiadcz¹ o tym zachowane do dziœ œwi¹tynie pod jego we-
zwaniem (Kraków, Wroc³aw, Inow³ódŸ, Gronowice k. Olesna).

1. Przes³anie s³owa Bo¿ego

Fragment Ewangelii czytany w liturgiczne wspomnienie œw.
Idziego ukazuje nam warunki, które trzeba spe³niæ, jak to uczy-
ni³ œw. Idzi, aby byæ prawdziwym uczniem Chrystusa. Przy-
pomnijmy je.
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Warunek pierwszy wyra¿ony jest w s³owach: Jeœli kto przy-
chodzi do Mnie, a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki,
¿ony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie mo¿e
byæ moim uczniem (£k 14,26). Byæ mo¿e, ¿e mamy trudnoœci
ze zrozumieniem tych wymagaj¹cych s³ów. Czy rzeczywiœcie,
aby byæ uczniem Chrystusa, trzeba mieæ w nienawiœci swoich
najbli¿szych domowników i siebie samego? Mo¿emy siê uspo-
koiæ. Gdy zagl¹dniemy do biblijnych s³owników i komenta-
rzy, to wyczytamy, ¿e owo „mieæ w nienawiœci” jest semick¹
przesad¹, ¿e tu chodzi o to, by kogoœ mieæ w gruncie rzeczy
na drugim miejscu. W powiedzeniu Chrystusa znaczy to wiêc,
by On by³ zawsze na pierwszym miejscu, nawet przed matk¹
i ojcem, na pierwszym miejscu w mi³owaniu, na pierwszym
miejscu w hierarchii wartoœci. Bóg jest Ÿród³em wszelkiej mi-
³oœci, tak¿e tej ma³¿eñskiej i rodzinnej, dzieciêcej, przyjaciel-
skiej i jakiejkolwiek innej. Mi³oœæ prawdziwa jest z Boga. S¹
te¿ pozorne mi³oœci, które nie s¹ z Boga. Prawdziwa mi³oœæ
rodzinna, mi³oœæ do matki, do ojca ma swoje ostateczne Ÿró-
d³o w Bogu. Ta mi³oœæ nie mo¿e byæ przeto konkurencyjna do
mi³oœci do Boga. W takim sensie mi³oœæ do Boga jako Ÿród³a
wszelkiej prawdziwej mi³oœci winna byæ najwiêksza i pierw-
sza ze wszystkich. St¹d te¿ uczeñ Chrystusa to ktoœ, dla kogo
Bóg zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartoœci, pierwsze
miejsce w mi³oœci. Uczeñ Chrystusa czyni nie to, co siê mu
podoba, co mo¿e podobaæ siê innym, nawet mojej mamie czy
przyjació³ce. Winien przede wszystkim to czyniæ, co siê podo-
ba Bogu, to co poleca Wys³annik Ojca, Syn Bo¿y – nie to, co
jest grzeszne, egoistyczne, co oddziela od Boga, co przeszka-
dza Go kochaæ.

Drugi warunek bycia uczniem Chrystusa to niesienie krzy-
¿a: Kto nie nosi swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e
byæ Moim uczniem (£k 14,27). Droga za Chrystusem rodzi
zobowi¹zania. Jezus przypomina o koniecznoœci dŸwigania
krzy¿a. S¹ tacy chrzeœcijanie, którzy id¹ za Chrystusem bez
krzy¿a; nie zachowuj¹ Jego Ewangelii; nie chc¹ siê poddaæ jej



239

wszystkim wymogom. Wybieraj¹ z nauki Chrystusa tylko to,
co jest wygodne, to, co nie wymaga wysi³ku, poœwiêcenia, sa-
mozaparcia. Tak czyni¹ dziœ np. niektórzy chrzeœcijanie w kra-
jach zachodnich. Id¹ za Chrystusem bez krzy¿a. Nie akceptuj¹
np. nauki Chrystusa o mi³oœci nieprzyjació³, o bezinteresow-
nym dawaniu, po¿yczaniu. Kwestionuj¹ naukê Koœcio³a
o ochronie ¿ycia poczêtego, a tak¿e ca³¹ moralnoœæ w dziedzi-
nie ¿ycia seksualnego.

 Droga za Chrystusem jest drog¹ z krzy¿em. Te krzy¿e s¹
i fizyczne, i duchowe. Aby byæ uczniem Chrystusa, trzeba je
dŸwigaæ. Chrystus w tym dŸwiganiu wiele pomaga. Przecie¿
powiedzia³: PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê. WeŸmijcie moje jarzmo
na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny ser-
cem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarz-
mo moje jest s³odkie, a moje brzemiê lekkie (Mt 11,28-30).

Musimy siê zastanowiæ nad tym, czy niesiemy krzy¿ za
Chrystusem, czy ponosimy ciê¿ary Ewangelii, czy ponosimy
konsekwencje naszego wyboru Chrystusa?, czy wreszcie ko-
rzystamy z Jego oferty pomocy.

Trzeci warunek bycia uczniem Chrystusa jest zawarty
w zdaniu: Kto nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie
mo¿e byæ moim uczniem (£k 14,33). W ka¿dym cz³owieku jest
wiêksza czy mniejsza ¿¹dza posiadania. Ludzie zabiegaj¹ o pie-
ni¹dze, o s³awê, o w³adzê, o znaczenie, o rozg³os. Najbardziej
widoczna jest d¹¿noœæ do posiadania. O ni¹ tocz¹ siê k³ótnie,
spory; tocz¹ siê procesy s¹dowe, s¹ prowadzone wojny. Przy-
czyn¹ napadów, kradzie¿y, rabunków tak¿e bywa chêæ posia-
dania, pazernoœæ na dobra tego œwiata.

Droga za Chrystusem wymaga podporz¹dkowania naszych
zabiegów o dobra doczesne wymogom Ewangelii. Id¹c za
Chrystusem, trzeba byæ gotowym na wszystko, trzeba siê wie-
le wyrzekaæ. Wiedz¹ o tym dobrze powo³ani do kap³añstwa,
do ¿ycia zakonnego. Id¹c za g³osem swego powo³ania, s¹ zo-
bowi¹zani zrezygnowaæ ze sta³ego przebywania ze swoj¹ ro-
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dzin¹, z opuszczenia stron rodzinnych, z za³o¿enia w³asnej
rodziny. Nie jest to dla niektórych powo³anych ani takie pro-
ste, ani ³atwe. Z kolei rodzice powo³anych te¿ s¹ wezwani do
rezygnacji. Musz¹ rozstaæ siê z córk¹, która wstêpuje do klasz-
toru, rozstaæ siê przynajmniej na jakiœ czas z synem, który
wyje¿d¿a na misje, np. gdzieœ do Afryki czy do Ameryki Po-
³udniowej. Niektórzy rodzice prze¿ywaj¹ to bardzo boleœnie
i dlatego czasem nawet protestuj¹, utrudniaj¹ dzieciom pój-
œcie za g³osem powo³ania. Znane s¹ przypadki, ¿e córka czy
syn realizuj¹ swoje powo³anie wbrew woli rodziców.

3. Wspomo¿enie nasze w imieniu Pana

Przypomnieliœmy sobie, co znaczy byæ prawdziwym
uczniem Chrystusa. Warunki s¹ wymagaj¹ce, ale Chrystus nie
zostawi³ nas samym sobie. Przychodzi nam z pomoc¹, aby-
œmy sprostali wezwaniu, które do nas kieruje. Dlatego nabie-
rajmy mocy od Niego. Ta moc przychodzi do nas w dobrze
prze¿ywanej Eucharystii. Msza œw. uobecnia nam ofiarê krzy-
¿a, urzeczywistnia nam ogo³ocenie, uni¿enie Chrystusa. Uobec-
nia nam tak¿e Jego ca³kowite oddanie siê Ojcu, uznanie Ojca
za najwy¿sz¹ wartoœæ. Pokornie proœmy na tym spotkaniu eu-
charystycznym o ³askê naszego wiêkszego podobieñstwa do
Chrystusa, o ³askê ci¹g³ego stawania siê prawdziwym, auten-
tycznym Jego uczniem.

Stare Olesno, koœció³ filialny w Gronowicach pw. œw. Idziego – 4 wrzeœnia
1983 r.
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18 WRZEŒNIA – ŒW. STANISLAWA KOSTKI, ZAKONNIKA
Mdr 4,7-15; 1 J 2,12-17; £k 2,41-52

Ad maiora natus sum
– Do wy¿szych rzeczy jestem stworzony

1. Rys biograficzny œw. Stanis³awa Kostki

W miesi¹cu wrzeœniu, gdy rozpoczyna siê nowy rok szkol-
ny i katechetyczny, gdy podejmujemy nowy trud wychowaw-
czy z nasz¹ dziatw¹ i m³odzie¿¹, Koœció³ kieruje nasze oczy
ku œw. Stanis³awowi Kostce. Zanim zastanowimy siê, w czym
mo¿emy go dzisiaj naœladowaæ, przypomnijmy kilka danych
z jego biografii. Stanis³aw Kostka urodzi³ siê w Rostkowie ko³o
Przasnysza w koñcu grudnia 1550 roku. W czternastym roku
¿ycia wraz ze starszym bratem Paw³em i pedagogiem Biliñ-
skim wys³ano go do Wiednia. Tam podj¹³ naukê w gimnazjum
cesarskim, prowadzonym przez jezuitów. By³ uczniem bardzo
uzdolnionym i pilnym, dlatego robi³ du¿e postêpy w nauce.
Równoczeœnie prowadzi³ g³êbokie ¿ycie religijne. Wkrótce
zrodzi³o siê w nim powo³anie kap³añskie. Realizacji powo³a-
nia sprzeciwi³a siê jednak rodzina. Stanis³aw postawi³ na swo-
im. W sierpniu 1567 roku opuœci³ potajemnie Wiedeñ i uda³
siê pieszo przez Bawariê do Rzymu. W paŸdzierniku tego¿ roku
zosta³ przyjêty do Towarzystwa Jezusowego przez samego
genera³a jezuitów Franciszka Borgiasza. Nowicjat odbywa³
przy koœciele œw. Andrzeja na Kwirynale. Wszystkich zachwy-
ci³ swoj¹ duchowoœci¹, rozmodleniem i dojrza³oœci¹ ¿yciow¹.
Wnet jednak zapad³ na zdrowiu, zachorowa³ na malariê i nie-
spodziewanie zmar³ 14 sierpnia 1568 roku. Stosunkowo szyb-
ko rozpowszechni³ siê jego kult zarówno we W³oszech, jak
i w Polsce. Stanis³aw zosta³ og³oszony patronem m³odzie¿y.
Najpierw by³ czczony w dniu 13 listopada, zaœ ostatnio czci-
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my go w liturgii Koœcio³a 18 wrzeœnia, ³¹cz¹c jego osobê z je-
siennym dniem modlitw za m³odzie¿.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W liturgiczne œwiêto œw. Stanis³awa Kostki przywo³ujemy
z Ksiêgi M¹droœci s³owa o doskona³oœci, która wyra¿a siê
w m¹droœci i nieskalanym ¿yciu. To w³aœnie do œw. Stanis³a-
wa odnosimy s³owa: Wczeœnie osi¹gn¹wszy doskona³oœæ, prze-
¿y³ czasu wiele (Mdr 4,13). Stanis³aw ¿y³ krótko – tylko 18 lat,
ale tyle czasu mu wystarczy³o, ¿eby dojrzeæ duchowo. Jego
œwiêtoœæ by³a owocem ³aski Bo¿ej i jego m³odzieñczego wy-
si³ku. ̄ adna si³a, ¿adne przeszkody nie by³y w stanie powstrzy-
maæ go od zamierzonego celu. Nawet rodzice i rodzeñstwo nie
potrafili mu przeszkodziæ w realizacji jego powo³ania kap³añ-
skiego i zakonnego. Stanis³aw odznacza³ siê Bo¿ym uporem
w d¹¿eniu do dobrych celów.

W dzisiejszej ewangelii czytamy o zagubieniu siê Jezusa
w czasie dorocznej pielgrzymki do Jerozolimy. Jezus œwiado-
mym dzia³aniem by³ powodem zmartwienia rodziców, ale po-
stawi³ wy¿ej „sprawy Ojca”, ewangelizacjê pielgrzymów
w œwi¹tyni, ani¿eli przykroœæ uczynion¹ swoim rodzicom. Coœ
podobnego spotykamy w ¿yciu œw. Stanis³awa Kostki, który
wst¹pienie do klasztoru i oddanie siê na s³u¿bê Bogu i ludziom
w kap³añstwie postawi³ wy¿ej ni¿ przykroœæ, jak¹ sprawi³ tym
swoim rodzicom. Naœladuj¹c Chrystusa, wskaza³ na potrzebê
zachowywania w³aœciwej hierarchii wartoœci.

3. Ad maiora natus sum

Œw. Stanis³awowi przypisywane jest powiedzenie: ad ma-
iora natus sum – „do wy¿szych rzeczy jestem stworzony”. S³o-
wa te na pierwszy rzut oka mo¿na by zinterpretowaæ nieko-
rzystnie dla œw. Stanis³awa. Mo¿na by w nich widzieæ przejaw
jakiejœ pychy czy niezdrowej ambicji. Jednak¿e, w s³owach
tych kryje siê wielka m¹droœæ. Owe maiora – „wy¿sze rze-
czy” – to s¹ wy¿sze wartoœci. Wskazuj¹ one na maksymalizm
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etyczny. Zawarte jest w nich pragnienie d¹¿enia do wy¿szych
wartoœci duchowych i ich osi¹gania modlitw¹ i osobistym wy-
si³kiem.

Tego typu program zalecaj¹ wybitni pedagodzy i wycho-
wawcy. M³ody cz³owiek winien widzieæ idea³y, wartoœci, god-
ne zdobywania. Winny go one fascynowaæ i mobilizowaæ do
wysi³ku, by je w trudzie i znoju zdobywaæ. Wa¿ne jest to, by
chcieæ stawaæ siê dobrym, doskona³ym, œwiêtym. Dobre pra-
gnienia s¹ pocz¹tkiem naszej drogi do duchowego sukcesu.

Wspomniana dewiza ¿ycia œw. Stanis³awa Kostki wi¹¿e siê
jeszcze z inn¹ zasad¹ ewangeliczn¹, mianowicie, ¿e w drodze
do osi¹gniêcia dobra trzeba umieæ zapieraæ siê samego siebie,
braæ na co dzieñ krzy¿ i naœladowaæ Chrystusa (por.  Mt 16,24).

Œw. Stanis³aw nam przypomina, ¿e ka¿de wielkie dobro trze-
ba okupiæ wysi³kiem, czêsto cierpieniem. Mówi¹ m¹drzy lu-
dzie: „kto siê nie poœwiêci, niczego nie dokona”; per aspera
ad astra – „przez ciernie do gwiazd”; per crucem ad lucem –
„przez krzy¿ do œwiat³a”. Zasady te s¹ tak wa¿ne tak¿e w pra-
cy nad osobist¹ czystoœci¹ moraln¹. Czystoœæ jest te¿ warto-
œci¹, któr¹ trzeba czêsto okupiæ wyrzeczeniem, opanowaniem,
samozaparciem, ale taka postawa owocuje potem w dojrza³ej
mi³oœci.

Proœmy dziœ œw. Stanis³awa Kostkê, patrona naszej m³o-
dzie¿y, o tak¹ w³aœnie Stanis³awow¹ m¹droœæ dla niej, by nie
szuka³a w ¿yciu ³atwizny, by stawia³a sobie ambitne moralne
cele i drog¹ rzetelnego wysi³ku, samozaparcia dojrzewa³a i do-
rasta³a do œwiêtoœci.

Wroc³aw, koœció³ pw. œw. Rodziny – 13 listopada 1977 r.
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21 WRZEŒNIA – ŒW. MATEUSZA, APOSTO£A I EWANGELISTY
Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Chrystus powo³uj¹cy grzeszników

1. Informacje o Apostole Mateuszu

Imieniem Mateusza oznaczona jest pierwsza z czterech
Ewangelii. Imiê Mateusza znajdujemy w tekstach wyliczaj¹-
cych imiona dwunastu Aposto³ów ( por. Mt 10,1-4; Mk 3,16-
19; £k 6,12-16). W pierwszej Ewangelii zamieszczony jest opis
powo³ania Mateusza, który siedzia³ w komorze celnej w Ka-
farnaum. Opowiada nam o tym dzisiejsza ewangelia. Ten¿e
Aposto³ jest uto¿samiany z celnikiem Lewim, którego powo-
³anie i przyjêcie Chrystusa w jego domu relacjonuj¹ wszyscy
synoptycy (Mt 9,9-13; Mk 2,13-17; £k 5,27-32).

Zatem Mateusz nale¿a³ do grona Dwunastu. Wraz z inny-
mi Aposto³ami sta³ siê powiernikiem nauki Jezusa i Jego cu-
dów. Nie posiadamy danych dotycz¹cych dzia³alnoœci apostol-
skiej Mateusza po Wniebowst¹pieniu Chrystusa. W ka¿dym
razie Wschód i Zachód od niepamiêtnych czasów czci³y go
jako mêczennika.

 Œw. Mateusz jest patronem urzêdników podatkowych i cel-
nych.

2. Rysy charakterystyczne Ewangelii wed³ug
          œw. Mateusza

Aposto³ Mateusz jest autorem pierwszej Ewangelii. Ewan-
gelia ta, jak podkreœlaj¹ bibliœci, by³a pisana z myœl¹ przede
wszystkim o ¯ydach lub o chrzeœcijanach nawróconych z ju-
daizmu. Ewangelia zak³ada u czytelników znajomoœæ zwycza-
jów ¿ydowskich, których znaczenia z zasady nie wyjaœnia.
Myœl przewodnia ca³ej Ewangelii sprowadza siê do tezy, ¿e
w osobie, w ¿yciu, w czynach i w nauce Jezusa urzeczywist-
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ni³y siê wszystkie proroctwa mesjañskie Starego Testamentu.
Jezus jest Mesjaszem, a za³o¿ony przez Niego Koœció³ – to
prawdziwe królestwo mesjañskie. Dowodz¹c tej tezy, Mate-
usz pokazuje zaraz na wstêpie, ¿e Jezus jest potomkiem Abra-
hama i spadkobierc¹ Dawida. Aposto³, referuj¹c fakty z ¿ycia
Chrystusa, stara siê wykazaæ s³usznoœæ prawdy, ¿e Mesjasz
realizuj¹cy swym ¿yciem proroctwa Starego Testamentu, nie
znalaz³szy pos³uchu w narodzie wybranym, daje pocz¹tek no-
wej spo³ecznoœci, zwanej Koœcio³em.

3. Chrystus wzywa nas do siebie jako grzeszników,
          a nie sprawiedliwych

Powo³anie do grona dwunastu Aposto³ów celnika Lewie-
go, zwanego Mateuszem, wskazuje na specyfikê ca³ej misji
Chrystusa. Jezus nie przyszed³ do ludzi œwiêtych, doskona-
³ych, gdy¿ takich nie by³o. Sam to dziœ wyraŸnie przypomnia³
w ewangelii: Nie przyszed³em powo³aæ sprawiedliwych, ale
grzeszników (Mt 9,13b). Do grona swoich najbli¿szych uczniów
nie zaprasza³ izraelskich kap³anów, uczonych w Piœmie czy
ludzi o wysokim autorytecie moralnym. Ogl¹da³ siê za grzesz-
nikami. Przyk³adem tego jest powo³anie Mateusza, który jako
celnik – jakby „z urzêdu” by³ oszustem i przez to nielubianym
przez ludzi. Jezus przeobrazi³ go jednak przy sobie w nowego,
szlachetnego cz³owieka.

Patrz¹c dziœ na Aposto³a Mateusza, chcemy pamiêtaæ, ¿e
jako grzesznicy nie jesteœmy odrzucani przez Chrystusa. On
przyszed³ dla grzeszników, a wiêc dla nas. To jest dla nas ra-
dosna nowina, a wiêc Ewangelia. Niech to przypomnienie od-
nowi nasz¹ wdziêcznoœæ wobec Chrystusa i nasz¹ mi³oœæ do
Niego. W Nim jest ca³a nasza nadzieja.

Katedra wroc³awska – 21 wrzeœnia 2002 r.
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25 WRZEŒNIA – B£. W£ADYS£AWA Z GIELNIOWA, KAP£ANA
1 Kor 1,18-25; Mt 16,24-27

Patron miasta nieujarzmionego

1. Zarys biografii b³. W³adys³awa z Gielniowa

W³adys³aw urodzi³ siê oko³o roku 1440 w miasteczku Giel-
niów. W m³odzieñczym wieku wst¹pi³ w Warszawie do bernar-
dynów, którzy w tym czasie, dziêki kazaniom i dzia³alnoœci œw.
Jana Kapistrana, prze¿ywali wielki rozkwit. W zakonie otrzy-
ma³ imiê W³adys³aw. Jako zakonnik zas³yn¹³ z dzia³alnoœci ka-
znodziejskiej i szerzenia nabo¿eñstwa do Mêki Pañskiej. Pia-
stowa³ kilkakrotnie funkcje prze³o¿onych. Dwukrotnie bra³ udzia³
w kapitu³ach generalnych. W roku 1504 zosta³ gwardianem
w Warszawie. Tam te¿ zmar³ w maju tego roku. W pamiêci po-
tomnych pozosta³ przede wszystkim jako p³omienny kaznodzie-
ja, zw³aszcza kazañ o Mêce Pañskiej i krzy¿u Chrystusa. Tra-
dycja przypisuje mu autorstwo wielu pieœni koœcielnych.

Warszawa obra³a go wczeœnie za swego patrona. Jego wsta-
wiennictwa wzywano zw³aszcza w trudnych okresach ¿ycia
miasta.

2. Przes³anie ewangelii dnia

W liturgiczne wspomnienie b³. W³adys³awa czytamy bar-
dzo donios³y fragment Ewangelii wed³ug œw. Mateusza. Za-
trzymajmy siê na jednym tylko zdaniu tego fragmentu: Jeœli
kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech
weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje (Mt 16,24). W tek-
œcie tym jest zawarty wyraŸny tryptyk:

a) Zapieranie siê samego siebie
Jest to wa¿ne zadanie, którego celem jest pozbycie siê ja-

kiegoœ z³a lub zdobycie jakiegoœ dobra. Mo¿emy zapieraæ siê
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wobec kusz¹cego nas z³a. Cz³owiek nie jest niewolnikiem ale
istot¹ woln¹. Dlatego te¿ mo¿e powiedzieæ wobec z³a – „nie”,
nawet gdyby go ono bardzo poci¹ga³o i roztacza³o przed nim
wielkie mira¿e. Mo¿liwe jest wiêc zapieranie siê samego sie-
bie, by odrzuciæ z³o. Mo¿liwe jest tak¿e zapieranie siê w kie-
runku dobra, zw³aszcza wtedy, gdy jego zdobycie przysparza
nam wiele trudnoœci. Mo¿na wtedy sprzêgn¹æ si³y i sobie po-
wiedzieæ: „ja muszê to osi¹gn¹æ, chocia¿by to mnie wiele kosz-
towa³o”. Z doœwiadczenia wiemy, ¿e jest to mo¿liwe.

b) Branie swojego krzy¿a
Wszyscy niesiemy na ziemi jakieœ krzy¿e. Jedne s¹ fizycz-

ne, inne duchowe; jedne lekkie, inne ciê¿kie. Ró¿nie ludzie
zachowuj¹ siê z krzy¿ami na ramionach. Jedni narzekaj¹, inni
przeklinaj¹, jeszcze inni nios¹ je z poddaniem siê woli Bo¿ej,
w ³¹cznoœci z Jezusem. Tylko ci ostatni zas³uguj¹ na miano
uczniów Chrystusowych.

c) Naœladowanie Chrystusa
Chrystus czêsto podawa³ siebie jako wzór do naœladowa-

nia: PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni
jesteœcie, a Ja was pokrzepiê. WeŸcie moje jarzmo na siebie
i uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest
s³odkie, a moje brzemiê lekkie (Mt 11,28-30). Naœladowanie
Chrystusa jest podstawowym wymogiem bycia chrzeœcijaninem.

3. Niebieski opiekun Warszawy

B³. W³adys³aw jest patronem naszej stolicy, tego szczegól-
nego miasta naszej Ojczyzny. Jak powiedzia³ Jan Pawe³ II,
miasto to w dziejach by³o wielokrotnie skazywane na œmieræ.
By³o niszczone, ale by³o i bohatersko bronione. Wspomnijmy
tu bitwê warszawsk¹ w roku 1920. Ta wygrana bitwa z na-
jeŸdŸc¹ sowieckim, po³¹czona z „cudem nad Wis³¹”, stanowi
jedn¹ z najpiêkniejszych kart historii polskiego orê¿a. Nastêp-
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ny wyrok œmierci na Warszawê zosta³ wydany w czasie dru-
giej wojny œwiatowej. Stolicê Polski okupant prawie zrówna³
z ziemi¹, zw³aszcza w czasie Powstania Warszawskiego. Jed-
nak¿e Warszawa zmartwychwsta³a. W okresie powojennym
naród podniós³ j¹ z gruzów i dziœ jest nasz¹ chlub¹.

Modlimy siê dzisiaj – za przyczyna b³. W³adys³awa z Giel-
niowa – za nasz¹ stolicê, by by³a miastem boj¹cym siê Boga,
miastem sprawiedliwoœci i mi³oœci spo³ecznej, miastem piêk-
nych œwi¹tyñ, miastem naœladowania Chrystusa.

Katedra wroc³awska; Oleœnica, par. pw. œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty –
25 wrzeœnia 2002 r.

27 WRZEŒNIA – ŒW. WINCENTEGO À PAULO, KAP£ANA
1 Kor 1,26-31; Mt 9,35-38

Wzór apostolstwa mi³osierdzia

1. Rys biograficzny œw. Wincentego à Paulo

Wincenty urodzi³ siê w Akwitanii 24 kwietnia 1581 roku.
Kszta³ci³ siê w Dax, Tuluzie i w Rzymie. W roku 1600, pod-
czas studiów w Tuluzie przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W roku
1608 przyby³ do Pary¿a i tu spêdzi³ ca³e swoje kap³añskie, pra-
cowite ¿ycie. Pe³ni³ ró¿ne funkcje i prowadzi³ szeroko zakro-
jon¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹. Zmar³ 27 wrzeœnia 1660 roku w Pa-
ry¿u. W roku 1729 zosta³ beatyfikowany, a w 1885 zaliczony
w poczet œwiêtych. W pamiêci Koœcio³a pozosta³ jako wielki
ja³mu¿nik, twórca wielu dzie³ mi³osierdzia chrzeœcijañskiego.

2. Zas³ugi œw. Wincentego dla Koœcio³a

Œw. Wincenty à Paulo po³o¿y³ zas³ugi i wniós³ ogromny
wk³ad szczególnie w dwie dziedziny ¿ycia Koœcio³a.
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a) Wk³ad w dzie³o formacji i odnowy duchowieñstwa
Wincenty za³o¿y³ stowarzyszenie kap³anów, zwane lazary-

stami, które podjê³o siê dzie³a prowadzenia misji ludowych.
Zaj¹³ siê te¿ formacj¹ kleru. Zorganizowa³ czwartkowe konfe-
rencje duchowne dla kap³anów. Z jego te¿ inicjatywy zaczêto
udzielaæ rekolekcji przed przyjêciem œwiêceñ kap³añskich.
Wincenty przyczyni³ siê tak¿e do powstania kilku seminariów
duchownych. Zatem mia³ wielki udzia³ w dziele odnowy du-
chowej i moralnej kleru.

b) Wk³ad w dzie³o chrzeœcijañskiego mi³osierdzia
Drugim polem szczególnej aktywnoœci apostolskiej œw.

Wincentego à Paulo by³a dziedzina mi³osierdzia chrzeœcijañ-
skiego. Ju¿ w pierwszych latach pos³ugi kap³añskiej Wincen-
ty oddawa³ siê pracy misyjnej wœród zubo¿a³ej ludnoœci wiej-
skiej. Jako proboszcz w Chatillon-les-Dombes za³o¿y³ Kon-
fraterniê Pañ Mi³osierdzia dla opieki nad biednymi i chorymi
w parafii. Podobne stowarzyszenia zak³ada³ póŸniej w czasie
g³oszenia misji. Z paryskich Pañ Mi³osierdzia wyros³o Zgro-
madzenie Sióstr Szarytek, które szybko zas³ynê³o z dzia³alno-
œci charytatywnej, nios¹c biednym i g³odnym pomoc duchow¹
i materialn¹, nie tylko w czasie pokoju,  ale tak¿e w czasie walk,
zaopatruj¹c rannych na polach bitew.

Biografowie œw. Wincentego podziwiaj¹ jego niezwyk³y
zmys³ praktyczny i talent organizacyjny.

3. Przes³anie œw. Wincentego à Paulo

W liturgiczne wspomnienie œw. Wincentego à Paulo s³y-
szeliœmy w ewangelii, jak to Chrystus obchodzi³ miasta i wio-
ski, by nauczaæ, uzdrawiaæ i litowaæ siê nad znêkanymi i po-
rzuconymi. Dla tych zagubionych owiec by³ dobrym paste-
rzem i kaza³ prosiæ, aby takich dobrych pasterzy nie brakowa-
³o na ¿niwie Pañskim. W tê rolê Chrystusa, dobrego pasterza,
nios¹cego pomoc zagubionym i biednym, wszed³ piêknie
w I po³owie XVII wieku œw. Wincenty. To on troszczy³ siê o po-
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wo³ania, dba³ o formacjê seminaryjn¹ i kap³añsk¹, a tak¿e or-
ganizowa³ pomoc dla najbiedniejszych. W tym przejawia³a siê
jego ewangeliczna m¹droœæ, o której mówi³ dzisiaj Aposto³
w pierwszym czytaniu.

Proœmy Pana, by duch œw. Wincentego ogarnia³ dzisiejszych
ksiê¿y, by dbali o swoj¹ duchowoœæ kap³añsk¹ i rozwijali na
szerok¹ skalê dzia³alnoœæ charytatywn¹ w swoich parafiach.

Katedra wroc³awska – 27 wrzeœnia 2001 r.

28 WRZEŒNIA – ŒW. WAC£AWA, MÊCZENNIKA
1 P 3,14-17; Mt 10,34-39

Œwiêtoœæ dla wszystkich

1. Szkic biograficzny œw. Wac³awa

Œw. Wac³aw by³ Czechem. Jest g³ównym patronem naszych
po³udniowych s¹siadów, czczonym tam jako bohater narodo-
wy i wódz. By³ królem mêczennikiem, a wiêc osob¹ œwieck¹,
nie duchown¹, i to piastuj¹c¹ niemal najwy¿sz¹ godnoœæ w na-
rodzie i w pañstwie. Jest przyk³adem na to, ¿e œwiêtoœæ ¿ycia
jest nie tylko domen¹ osób duchownych, ale mo¿e byæ tak¿e
zrealizowana na najwy¿szych stanowiskach spo³ecznych.

Nie mamy dok³adnych danych dotycz¹cych ¿ycia œw. Wa-
c³awa. Jego postaæ ginie w mrokach historii. Historycy wysu-
waj¹ ró¿ne hipotezy co do jego ¿ycia. Jest pewne, ¿e Wac³aw
odziedziczy³ po ojcu tron królewski. Podobno by³ dobrym,
walecznym rycerzem, co nie przeszkadza³o mu byæ tak¿e do-
brym i wra¿liwym na ludzk¹ biedê. Nie jest znana przyczyna
jego konfliktu z bratem Boles³awem, który sta³ siê jego za-
bójc¹ i nastêpc¹ na tronie. Nie znamy te¿ bli¿ej natury i roz-
woju konfliktów wewnêtrznych oraz ich zwi¹zków z polityk¹
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wobec s¹siadów, które wype³ni³y jego krótkie rz¹dy i które by³y
prawdopodobnie t³em bratobójstwa.

Œmieræ Wac³awa nast¹pi³a 28 wrzeœnia 929 lub 935 roku
w Starym Boles³awcu. Kult Wac³awa rozwin¹³ siê zaraz po jego
œmierci. Cia³o mêczennika przeniesiono do ufundowanego
przez niego praskiego koœcio³a œw. Wita.

Wczesna czeœæ znalaz³a wyraz w bogatym piœmiennictwie
poœwiêconym œwiêtemu. Kult Wac³awa rozszerzy³ siê z Czech
na nasz kraj, zw³aszcza na po³udniowe tereny przygraniczne.
Zadziwiaj¹ce, ¿e katedra wawelska otrzyma³a jego patronat.
Tak¿e wspania³y koœció³ œw. Stanis³awa w Œwidnicy ma go
jako drugorzêdnego patrona.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

Œw. Wac³aw wype³ni³ przes³anie œw. Piotra z jego Pierw-
szego Listu: A z ³agodnoœci¹ i bojaŸni¹ Bo¿¹ zachowujcie czy-
ste sumienie, a¿eby ci, którzy oczerniaj¹ wasze dobre postêpo-
wanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia w³aœnie przez to, co
wam oszczerczo zarzucaj¹. Lepiej bowiem, je¿eli taka jest wola
Bo¿a, cierpieæ dobrze czyni¹, ani¿eli czyni¹c Ÿle (1 P 3,16-17).
Dba³ o czystoœæ swego sumienia. Przyjmowa³ oszczerstwa na
temat swojego dobrego postêpowania, cierpia³ dobrze czyni¹c.

Wac³aw przez swoje szlachetne postêpowanie doprowadzi³
do poró¿nienia siê ze swoim bratem Boles³awem. Bratu nie
podoba³a siê jego wiernoœæ prawu Bo¿emu. W tym sensie
Wac³aw, dobrze czyni¹c – u¿ywaj¹c s³ów dzisiejszej ewange-
lii – nie przyniós³ bratu pokoju, ale miecz, nie przyniós³ zgo-
dy, ale poró¿nienie. Przez to Wac³aw okaza³, ¿e kocha Chry-
stusa bardziej ni¿ swoje rodzeñstwo. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wycierpia³ przeœladowania dla sprawiedliwoœci i odziedziczy³
w ten sposób królestwo niebieskie.

3. Wskazówki praktyczne

Patrz¹c dziœ na œw. Wac³awa, trzeba przypomnieæ przynaj-
mniej dwie prawdy. Po pierwsze, œwiêtoœæ jest dla ka¿dego.
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Ka¿de powo³anie, ka¿da droga ¿ycia mo¿e byæ drog¹ do œwiê-
toœci. Nale¿y przezwyciê¿aæ ci¹gle powracaj¹cy stereotyp, ¿e
œwiêtoœæ jest zarezerwowana dla zakonników i zakonnic, i to
klauzurowych.

Po drugie, w ¿yciu nale¿y kierowaæ siê prawym, czystym
sumieniem. Zatem nie wolno iœæ na „uk³ady” i liczyæ siê z tym,
co ludzie niekiedy mówi¹ i do czego zachêcaj¹, ale nale¿y
wyczuliæ ucho na s³owo Bo¿e i pytaæ nieustannie, czego Bóg
od nas oczekuje. Przyjêcie takiej postawy mo¿e nas wiele kosz-
towaæ, nawet poró¿nienie w najbli¿szej rodzinie czy w œrodo-
wisku pracy, ale tylko taka jest droga, na której stajemy siê
prawdziwymi uczniami Chrystusa.

Sulistrowice – 28 wrzeœnia 1996 r.

29 WRZEŒNIA –  ŒWIÊTYCH ARCHANIO£ÓW MICHA£A,
GABRIELA I RAFA£A
Dn 7,9-10.13-14; J 1,47-51

Któ¿ jak Bóg?

1. Czym jest uroczystoœæ odpustu parafialnego

W waszej wspólnocie parafialnej œw. Micha³ zajmuje miej-
sce szczególne. Jest waszym niebieskim patronem. W zwi¹z-
ku z tym parafia milicka prze¿ywa dziœ swoje œwiêto patronal-
ne, czyli odpust parafialny. Czym jest odpust? Czym jest od-
pust parafialny? S³owo „odpust” z³¹czone jest ze s³owem „od-
puszczenie”. Odpust to dzieñ ³aski, dzieñ przebaczenia, dzieñ
darowania, dzieñ odpuszczenia grzechu i kary, po prostu dzieñ
amnestii. Dlatego ludzie w czasie odpustu ustawiaj¹ siê w ko-
lejce przed konfesjona³ami. Podczas odpustu parafialnego do-
stêpuj¹ nie tylko odpuszczenia grzechów, ale tak¿e darowania
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kary doczesnej za grzechy, bo za ka¿dy grzech zaci¹gamy karê:
doczesn¹ i wieczn¹. Kara wieczna jest nam darowana w roz-
grzeszeniu sakramentalnym. Zyskuj¹c odpust, otrzymujemy
darowanie kary doczesnej za grzechy.

Uroczystoœæ odpustowa ka¿e nam zatrzymaæ siê bli¿ej przy
osobie œw. patrona. Dlatego dziœ spojrzyjmy w naszym rozwa-
¿aniu na waszego patrona w niebie. Kim jest i kim by³ œw.
Micha³? Wiemy, ¿e nie by³ cz³owiekiem, ale by³ i jest anio³em,
czyli duchem czystym. Œw. Micha³ nale¿y do œwiata anio³ów.
Kim s¹ anio³owie? Sk¹d siê wziêli?

2. Œw. Micha³ jako anio³ i patron

Objawienie Bo¿e poucza nas, ¿e anio³owie s¹ duchami czy-
stymi, a wiêc duchami bez materii. Zostali stworzeni przez
Boga. W ka¿d¹ niedzielê wyznajemy wiarê w to, gdy mówi-
my: „Wierzê w jednego Boga […], Stworzyciela nieba i zie-
mi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. A wiêc
Bóg stworzy³ nie tylko ziemiê, ale i niebo, a w niebie stworzy³
anio³ów - istoty podobne do siebie. W anio³ach, podobnie jak
i w ludziach, Bóg ukry³ swoje podobieñstwo. W aniele to po-
dobieñstwo jest jeszcze bardziej widoczne, bo materia ograni-
cza ducha. Do czego, w jakim celu Bóg stworzy³ anio³ów?
Stworzy³ ich po to, by oddawali Bogu chwa³ê.

Prorok Izajasz w swoim widzeniu ujrza³ majestat Bo¿y, tron
Bo¿y otoczony chórami anio³ów, którzy Bogu wyœpiewuj¹
hymn: Œwiêty, œwiêty, œwiêty… Tê prawdê, ¿e anio³owie wy-
œpiewuj¹ Bogu bez koñca pienia chwa³y, wyra¿amy w liturgii:
„Przeto z Anio³ami i z Archanio³ami, z b³ogos³awionymi Du-
chami oraz ze wszystkimi chórami niebios œpiewamy hymn
ku Twojej chwale, bez koñca wo³aj¹c: Œwiêty, œwiêty, œwiêty”…
Liturgia ziemska przy³¹cza siê wtedy do liturgii niebieskiej.

Pan Bóg w dziejach zbawienia zleca³ anio³om specjalne
zadanie: wysy³a³ ich do ludzi. Mieszkañcy nieba wspomagaj¹
mieszkañców ziemi. Samo s³owo „anio³” znaczy „wys³any”,
„wys³annik”.
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W Starym Testamencie spotykamy anio³ów przychodz¹cych
od Boga do ludzi ze specjalnym pos³aniem. Np. w Ksiêdze
Tobiasza jest mowa o aniele Rafale, który prowadzi³ Tobiasza
przez trudne ¿yciowe drogi. Wiêcej wzmianek o anio³ach spo-
tykamy w Nowym Testamencie. Anio³ Gabriel przynosi Ma-
ryi radosn¹ wieœæ o poczêciu Syna Bo¿ego. Anio³owie poja-
wiaj¹ siê przy narodzeniu Chrystusa w Betlejem, potem towa-
rzysz¹ Mu, gdy zwyciê¿a pokusy szatana na pustyni i przed
mêk¹ w Ogrodzie Oliwnym. Anio³owie ukazuj¹ siê we œnie
œw. Józefowi, ka¿¹ uciekaæ do Egiptu. Anio³owie maj¹ byæ
równie¿ obecni przy S¹dzie Ostatecznym.

Anio³owie zatem z Bo¿ego polecenia nios¹ duchowe dary
ludziom. Wed³ug tradycji Koœcio³a ka¿de dziecko i ka¿dy cz³o-
wiek ma swego anio³a stró¿a. Tak¿e ka¿dy naród, ka¿de mia-
sto, ka¿da miejscowoœæ ma swojego anio³a stró¿a.

W gronie anio³ów szczególne miejsce zajmuje anio³ Mi-
cha³. Jest on uwa¿any za przywódcê, za wodza anio³ów do-
brych. On to stoczy³ bój duchowy z anio³ami upad³ymi - z de-
monami. Zosta³ Ksiêciem Anio³ów. Sta³ siê przeto uosobie-
niem mocy i si³y duchowej. By³ uznawany za opiekuna naro-
du izraelskiego. Samo jego imiê ma swoj¹ wymowê: Micha³ -
„Któ¿ jak Bóg?”.

W tradycji chrzeœcijañskiej Micha³ jest uznawany za patro-
na i opiekuna Koœcio³a. Za tego, który stoi u wezg³owia umie-
raj¹cych, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Z ty-
mi w³aœnie funkcjami z³¹czy³ siê póŸniej jego patronat nad
kaplicami cmentarnymi, a w XII wieku tak¿e wyobra¿enie
z wag¹ do odmierzania dobrych i z³ych uczynków. Czym prze-
mawia do nas œw. Micha³? Jak¹ wymowê ma jego obecnoœæ
w niebie dla nas, mieszkañców ziemi?

Œw. Micha³ samym swoim imieniem przedk³ada nam we-
zwanie, aby Bóg by³ dla nas najwy¿sz¹ wartoœci¹. Micha³ –
„Któ¿ jak Bóg?”. Czy mo¿esz powiedzieæ tak szczerze „Któ¿
jak Bóg?”? Czy Bóg jest moj¹ najwy¿sz¹ wartoœci¹? Ile czasu
poœwiêcam Bogu?
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Œw. Micha³ i inni anio³owie – tak jak i ca³e stworzenie –
otrzymali istnienie, czyli zostali stworzeni, by oddawaæ chwa-
³ê Bogu. Anio³owie w niebie otaczaj¹ Bo¿y tron. Sk³adaj¹ ho³d
Bo¿emu majestatowi. My te¿ jesteœmy powo³ani, by oddawaæ
ho³d Bogu, by Bogu s³u¿yæ!

3. Przes³anie œw. Micha³a dla nas

Jak upodabniamy siê do anio³ów? W³aœnie wtedy, gdy po-
dejmujemy s³u¿bê Bogu, gdy oddajemy ho³d Bogu ca³ym na-
szym ¿yciem. Oddajemy ho³d, gdy mówimy za œw. Micha³em
„Któ¿ jak Bóg?”, gdy przed Bogiem stajemy na modlitwie.
Oddajemy ho³d Bogu, gdy pe³nimy wolê Bo¿¹ na co dzieñ
w trudach codziennego ¿ycia. Maryja tak czyni³a. Matko! Oj-
cze! Oddajesz Bogu uwielbienie i czeœæ, gdy z Bogiem idziesz
do pracy, gdy z Bogiem ³¹czysz siê w cierpieniu, gdy ca³e ¿ycie
sk³adasz Mu w ofierze. „Któ¿ jak Bóg?” – to zawo³anie tkwi¹-
ce w imieniu Micha³ mówi nam, ¿e Bóg zawsze zwyciê¿a. To
„Któ¿ jak Bóg?” pokaza³ nam swoim ¿yciem sam Chrystus.
To On przez ca³e swoje ¿ycie wype³nia³ wolê Ojca. Wszêdzie
g³osi³ Jego chwa³ê. Ca³ym swoim ¿yciem potwierdza³ to Mi-
cha³owe has³o „Któ¿ jak Bóg?”. Nawet gdy wisia³ na krzy¿u,
by³o to wówczas widaæ, bo oto powiedzia³: Dziœ ze Mn¹ bê-
dziesz w raju. „Któ¿ jak Bóg?” – okaza³o siê w poranek wiel-
kanocny. Boga nigdy nie mo¿na zwyciê¿yæ. Byli tacy œwiad-
kowie, którzy mocowali siê z Bogiem, którzy chcieli wygraæ
walkê z Bogiem, chcieli Boga pokonaæ. Siêgnijmy do najnow-
szej historii.

W pamiêtnym wrzeœniu 1939 roku ludzie bêd¹cy u steru
rz¹dów u naszego s¹siada, ludzie opêtani przez szatana, rzuci-
li has³o: „Precz z Bogiem, precz z Koœcio³em, precz z Rzy-
mem”. Zasiewali œmieræ i zniszczenie przez lata okrutnej woj-
ny. I wszyscy ci, którzy z Bogiem walczyli, przegrali. Marnie
pokoñczyli ¿ycie. „Któ¿ jak Bóg?” Bóg daje siê czasem poni-
¿yæ, podeptaæ, pozornie jakby przegrywa pierwsze rundy wal-
ki z cz³owiekiem, ale ostatecznie zawsze odnosi zwyciêstwo.
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W czasach powojennych w naszym kraju przyst¹piono bar-
dzo ostro do likwidacji religii i Koœcio³a. Ograniczono wol-
noœæ w dzia³aniu Koœcio³a. Mówiono, ¿e drogi do koœcio³ów
zarosn¹ traw¹. Pewnemu ksiêdzu pracuj¹cemu na Ostrowie
Tumskim we Wroc³awiu powiedziano wyraŸnie przed laty
w pewnym urzêdzie: „To jest ju¿ ksiêdza ostatnia sutanna. No-
wej ju¿ ksi¹dz nie bêdzie potrzebowa³”. Przepowiednia nie
sprawdzi³a siê. Nie wygrano walki z Bogiem.

Tu w Miliczu w latach szeœædziesi¹tych odbywa³ siê po-
grzeb matki piêciu synów. Wszyscy przyjechali, by po¿egnaæ
matkê. Czterech przyst¹pi³o do spowiedzi œw. We Mszy œw.
¿a³obnej przyjêli Komuniê œw. za duszê matki. Pi¹ty sta³ z boku
w przedsionku koœcio³a. Uznawa³ siê za niewierz¹cego. Pa-
trzy³ na wszystko, co siê dzia³o w czasie pogrzebu. I po po-
grzebie przyszed³ do zakrystii, do ksiêdza i poprosi³ o spo-
wiedŸ. „Któ¿ jak Bóg?”

Siostry i bracia! Og³aszajmy naszym ¿yciem, ¿e Bóg jest
nasz¹ najwy¿sz¹ wartoœci¹. Maj¹c w niebie œw. Micha³a za
patrona, wyznawajmy ca³ym naszym ¿yciem to przekonanie:
„Któ¿ jak Bóg?”. Kiedy siê to stanie? Wtedy gdy uklêkniemy
do modlitwy, kiedy Pana Boga nie bêdziemy spychaæ na mar-
gines ¿ycia, nie bêdziemy go chowaæ do szafy wraz z niedziel-
nym ubraniem, ale gdy Bóg bêdzie ¿y³ w naszych myœlach na
co dzieñ, kiedy bêdziemy ¿yæ dla Niego, kiedy bêdziemy
wszystko pe³niæ na Jego chwa³ê, kiedy ¿ycie nasze bêdzie Mu
codziennie ofiarowane. Niech nam siê to uda. „Któ¿ jak Bóg?”

Milicz, koœció³ pw. œw. Micha³a – 29 wrzeœnia 1985 r.;
Wiry – 27 wrzeœnia 1987 r.;
D³ugo³êka – 29 wrzeœnia 1997 r.
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2 PAŹDZIERNIKA – ŒWIÊTYCH ANIO£ÓW STRÓ¯ÓW
Wj 23,20-23; Mt 18,1-5

Pod opiek¹ Anio³ów Stró¿ów

1. Czas powrotu do nowego etapu pracy

Wœród nauk filozoficznych istnieje taka dyscyplina, która
nazywa siê filozofi¹ dziejów. Podejmujemy w niej refleksjê
nad tocz¹c¹ siê histori¹. Studiuj¹c tê ga³¹Ÿ wiedzy, mo¿emy
w niej natrafiæ na dwie koncepcje historii: tzw. koncepcjê cy-
kliczn¹ i linearn¹. Koncepcja cykliczna g³osi, ¿e w przyrodzie
i w ¿yciu ludzkim wszystko siê powtarza. Historia toczy siê
powtarzaj¹cymi siê cyklami. Powtarzaj¹ siê dni, noce, powta-
rzaj¹ siê pory roku, procesy biologiczne w przyrodzie, w na-
szym organizmie. Powtarzamy tak¿e ró¿ne czynnoœci ¿ycio-
we: pracê, sen, jedzenie itd. Druga koncepcja – koncepcja line-
arna – uznaje, ¿e wszystko jest jednorazowe, niepowtarzalne.

Nie bêdziemy w tej chwili rozstrzygaæ, która z tych kon-
cepcji jest prawdziwa, która jest bli¿sza rzeczywistoœci. Z pew-
noœci¹ zarówno w jednej, jak i w drugiej s¹ elementy prawdzi-
we. Dodajmy mo¿e to, ¿e koncepcja cykliczna znamionowa³a
wielu filozofów greckich, zaœ koncepcja linearna by³a w³aœci-
wa dla autorów Biblii.

Tak¹ oto refleksjê czynimy, gdy stajemy na pocz¹tku no-
wego roku akademickiego. Coœ ma siê w naszym ¿yciu po-
wtórzyæ, ale niedok³adnie. Wielu z nas ma za sob¹ sporo ju¿
lat akademickich, sesji egzaminacyjnych, tak¿e wakacji, urlo-
pów. Z pewnoœci¹ s¹ to wydarzenia niepowtarzalne, gdy¿ ka¿dy
rok akademicki jest inny. Tales z Miletu mówi³, ¿e nigdy nie
mo¿na dwa razy wejœæ do tej samej rzeki, bowiem – gdy drugi
raz wchodzi siê do rzeki, to i cz³owiek jest inny, i woda w rze-
ce jest inna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ w dziejach œwiata, a tak¿e
w naszym ¿yciu wydarzenia niepowtarzalne, jednorazowe i ta-
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kie, które siê powtarzaj¹. Nie powtarzaj¹ siê lata naszego ¿ycia.
Ci¹gle bowiem oddamy siê od dnia naszych narodzin i przy-
bli¿amy siê do chwili naszej œmierci.

Rok akademicki, który dziœ zaczynamy bêdzie te¿ niepo-
wtarzalny chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e wprowadzi nas
w Wielki Jubileusz chrzeœcijañstwa. Stajemy zatem na star-
cie do wa¿nego etapu naszej drogi prowadz¹cej nas w trze-
cie tysi¹clecie.

2. Anio³owie – nasi przyjaciele w niebie i na ziemi

Nasza inauguracja tegorocznych zajêæ i spotkañ odbywa
siê w dniu, w którym Koœció³ wspomina Œwiêtych Anio³ów
Stró¿ów. Natchnieni s³owem Bo¿ym, og³oszonym na tej litur-
gii, zamyœlmy siê przez chwilê nad œwiatem anio³ów, który zo-
sta³ nam przez Boga objawiony. Kim oni s¹ i jak¹ rolê pe³ni¹?

W ka¿d¹ niedzielê wyznajemy na liturgii wspólnie nasz¹
wiarê w to, ¿e Bóg stworzy³ niebo i ziemiê, rzeczy widzialne
i niewidzialne. Rzeczy widzialne w tym œwiecie poznajemy
naszymi zmys³ami i rozumem. Natomiast rzeczy niebieskie
poznajemy przez wiarê. Niebo ma swoich mieszkañców. S¹
nimi anio³owie. W anio³ach, podobnie jak w ludziach, Bóg
ukry³ swoje podobieñstwo. W anio³ach to podobieñstwo jest
jeszcze bardziej widoczne, gdy¿ nie maj¹ oni materii, która
ogranicza ducha. Anio³owie w niebie wychwalaj¹ Boga. W dzi-
siejszej ewangelii s³yszeliœmy s³owa: Anio³owie w niebie wpa-
truj¹ siê zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie
(Mt 18,10). U proroka Izajasza czytamy zaœ, jak to ów prorok
ujrza³ tron Bo¿y otoczony chórami anio³ów, którzy wyœpie-
wuj¹ Bogu hymn chwa³y: œwiêty, œwiêty, œwiêty… Wyra¿amy
tê prawdê w liturgii w koñcowych s³owach prefacji, gdy mó-
wimy lub œpiewamy: „Dlatego z anio³ami i archanio³ami, z b³o-
gos³awionym duchami oraz ze wszystkimi chórami niebios
œpiewamy hymn ku Twojej chwale, nieustannie wo³aj¹c: œwiêty,
œwiêty, œwiêty”. Liturgia ziemska przy³¹cza siê w tym momen-
cie w szczególny sposób do liturgii niebieskiej.
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Gdy œledzimy historiê zbawienia, przedstawion¹ w Piœmie
Œwiêtym, to dowiadujemy siê, ¿e Bóg w dziejach zleca³ anio-
³om specjalne zadania. Wysy³a³ ich do ludzi z wa¿nymi misja-
mi. Samo s³owo „anio³” znaczy „pos³any”, „wys³any”. W Sta-
rym Testamencie spotykamy anio³ów przychodz¹cych od Boga
ze specjalnym pos³aniem. Np. w Ksiêdze Tobiasza jest mowa
o aniele Rafale, który prowadzi³ Tobiasza przez trudne ¿ycio-
we drogi. W Nowym Testamencie dowiadujemy siê, ¿e anio³
Gabriel przyniós³ Maryi radosn¹ wieœæ o poczêciu Syna Bo-
¿ego. Anio³owie pojawiaj¹ siê przy narodzeniu Jezusa w Be-
tlejem, potem towarzysz¹ Mu, gdy zwyciê¿a pokusy szatana
na pustyni i przed mêk¹ w Ogrodzie Oliwnym. Anio³ ukazuje
siê we œnie œw. Józefowi i ka¿e uciekaæ z Dzieciêciem do Egip-
tu. Anio³owie maj¹ tak¿e byæ z nami na S¹dzie Ostatecznym.

Anio³owie zatem z polecenia Bo¿ego nios¹ duchowe dary
ludziom. W dzisiejszy dzieñ Koœció³ nam przypomina, ¿e ka¿dy
cz³owiek, ka¿dy z nas ma swego anio³a stró¿a. Tak¿e ka¿dy
naród, ka¿de miasto, ka¿da miejscowoœæ ma swojego anio³a
stró¿a. Przypomnijmy czytany dziœ na liturgii tekst z Ksiêgi
Wyjœcia: Oto Ja posy³am anio³a przed tob¹, aby ciê strzeg³
w czasie twojej drogi i doprowadzi³ ciê do miejsca, które ci
wyznaczy³em. Szanuj go i b¹dŸ uwa¿ny na jego s³owa. Nie
sprzeciwiaj siê mu w niczym […], bo imiê moje jest w nim.
Jeœli bêdziesz wiernie s³ucha³ jego g³osu […], bêdê przyjacie-
lem twoich przyjació³ (Wj.23,20-22).

A wiêc mamy w niebie i na ziemi niebieskich opiekunów,
anio³ów stró¿ów. Bóg ka¿e nam s³uchaæ ich wskazañ. Pamiê-
tamy tê jedn¹ z pierwszych, wyuczonych w dzieciñstwie mo-
dlitw: „Aniele Bo¿e, Stró¿u mój, ty zawsze przy mnie stój.
Rano, we dnie, wieczór, w nocy b¹dŸ mi zawsze ku pomocy.
Strze¿ duszy, cia³a mojego, zaprowadŸ mnie do ¿ywota wiecz-
nego. Znamy ludzi, którzy mówi¹ nam wiele o swoich widze-
niach i rozmowach z anio³em stró¿em. O takich spotkaniach
i prze¿yciach znajdziemy np. wiele na kartach Dzienniczka b³.
s. Faustyny, wielkiej aposto³ki Mi³osierdzia Bo¿ego.
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Pamiêtam rozmowê z weteranem drugiej wojny œwiatowej
(W³adys³awem Sowiñskim, mieszkañcem Wa³brzycha), który
przeszed³ z frontem wschodnim drogê od Bugu do Berlina. Wiele
razy œmieræ zagl¹da³a mu w oczy. Najbardziej zagrozi³a mu ko³o
Berlina, ju¿ u kresu frontowej i wojennej drogi. Po ciê¿kim zra-
nieniu le¿a³ kilka dni nieprzytomny w szpitalu. Po jakimœ cza-
sie cudem powróci³ do zdrowia. Opowiadaj¹c o tych prze¿y-
ciach, rozmówca z³o¿y³ œwiadectwo o swojej wiêzi z anio³em
stró¿em. Wspomnia³, ¿e w wieku m³odzieñczym przyœni³ mu
siê pewnej nocy anio³ stró¿ w piêknej bia³e szacie. Mia³ z³o¿one
rêce i wpatrzony by³ w swego podopiecznego. Ów pan wyzna³,
¿e prawie ka¿dego dnia, wieczorem przez spaniem, przypomi-
na³ sobie to m³odzieñcze widzenie, wypowiada³ do swego nie-
bieskiego stró¿a modlitwê i do dziœ jest przekonany, ¿e ten anio³
prowadzi³ go przez ca³¹ wojnê, ¿e ochroni³ go od œmierci i ¿e do
dziœ czuwa nad nim i ma go w opiece w ka¿dej chwili ¿ycia.

3. W przyjaŸni z anio³ami w wype³nianiu naszego
         ¿yciowego pos³ania

Anio³owie s¹ pos³añcami do nas. My te¿ jesteœmy pos³ani.
Nasze pos³anie wi¹¿e siê z naszym powo³aniem. S¹ ró¿ne po-
wo³ania i pos³ania. Dziœ mówimy o pos³aniu do ewangelizacji
w roli katechetów, katechetów, którzy pog³êbiaj¹ swoj¹ wiedzê
w naszej uczelni, by potem lepiej ewangelizowaæ. Jaki  wype³-
niaæ to powo³anie? Zwróæmy uwagê na dwa wa¿ne znamiona
tego pos³ania.

a) Pos³anie to winna znamionowaæ odwaga. Mamy wobec
œwiata i cz³owieka wielk¹ misjê. Niesiemy œwiatu prawdê, ja-
kiej œwiat nie ma. Niesiemy cz³owiekowi m¹droœæ, której tak
bardzo potrzebuje do normalnego ludzkiego ¿ycia. Nie samym
cz³owiek ¿yje cz³owiek. Jako istota cielesno-duchowa cz³o-
wiek do godnego ¿ycia potrzebuje wartoœci duchowych, po-
trzebuje prawdy, mi³oœci, nadziei. Te wartoœci mo¿e otrzymaæ
jedynie od Boga, za poœrednictwem Koœcio³a.
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b) Pos³anie to winno siê wype³niaæ w postawie pokory.
Wskazuje nam dziœ na to Chrystus, gdy – w kontekœcie spoj-
rzenia na œwiat anielski – t³umaczy nam, na czym polega praw-
dziwa wielkoœæ w królestwie niebieskim, a wiêc w gronie Jego
uczniów, przyjació³: Zaprawdê, powiadam wam: Jeœli siê nie
odmienicie i nie staniecie siê jak dzieci, nie wejdziecie do kró-
lestwa niebieskiego. Kto siê uni¿y jak to dziecko, ten jest naj-
wiêkszy w królestwie niebieskim (Mt 18,3-4).

Któ¿ z nas nie chcia³by byæ wielkim. D¹¿ymy do znacze-
nia. Niekiedy oczekujemy na pochwa³y i uznanie. Szukamy
naszej wielkoœci na ró¿nych drogach. Widzimy, jak niektórzy
ludzie d¹¿¹ do wielkoœci, do s³awy, do znaczenia drogami nie-
ewangelicznymi. Chrystus proponuje nam inn¹ drogê do wiel-
koœci. Ka¿e nam stawaæ siê jako dzieci i byæ uni¿onymi. Do
wielkoœci ka¿e nam iœæ przez uni¿enie. Wszystko wiedz¹cy
i lepiej wiedz¹cy nie zasiadaj¹ na pierwszych miejscach przy
Chrystusie. Bóg kocha ludzi pokornych. Maryja, Matka Chry-
stusa, najjaskrawiej to wyrazi³a w s³owach: bo wejrza³ na uni-
¿enie swojej S³u¿ebnicy […]; str¹ci³ w³adców z tronu a wy-
wy¿szy³ pokornych (£k 1,48a.52).

Czy¿ to nie piêkny program na nowy rok akademicki dla
nauczaj¹cych i nauczanych, dla wyk³adowców i studentów?
Wyruszajmy wiêc na trasê nowego roku akademickiego, wy-
ruszajmy do nowej pracy ewangelizacyjnej w postawie odwa-
gi i pokory, wyruszajmy z nowym entuzjazmem, z now¹ ener-
gi¹. Niech nas w tym pos³aniu strze¿e najlepszy Bóg przez
naszych Anio³ów Stró¿ów. Niech nas wspomaga opieka Ma-
ryi Dziewicy, Królowej Anio³ów i Matki Koœcio³a.

Wroc³aw, koœció³ œw. Krzy¿a – 2 paŸdziernika 1999 r.
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4 PAŹDZIERNIKA – ŒW. FRANCISZKA Z ASY¯U
Ga 6,14-18; Mt 11,25-30

W duchu œw. Franciszka – byæ aposto³em
pokoju i dobra

1. Historia ¿ycia œw. Franciszka z Asy¿u

Na pocz¹tku naszej refleksji wyraŸmy przekonanie, ¿e pa-
tron dzisiejszego dnia, œw. Franciszek z Asy¿u, nale¿y do tych
ludzi, którzy najdoskonalej wype³nili s³owa Chrystusa zawar-
te w dzisiejszej ewangelii. Dlatego te¿, zanim zaaplikujemy
orêdzie dzisiejszej ewangelii do warunków naszego ¿ycia, przy-
bli¿my sobie – w telegraficznym skrócie – sylwetkê tego nie-
zwyk³ego œwiêtego.

Franciszek (Jan Bernardone) urodzi³ siê w Asy¿u w 1182
roku w rodzinie szlacheckiej. By³ nieprzeciêtnie uzdolniony.
Ojciec chcia³ go widzieæ jako bogatego i wp³ywowego syna.
Franciszek prowadzi³ z pocz¹tku doœæ swobodny styl ¿ycia.
W latach 1205-1209 prze¿y³ swoje nawrócenie. Wbrew ojcu
zrezygnowa³ z kariery zostania bogatym bogatym cz³owiekiem
i uda³ siê do biednych i trêdowatych. Zgromadzi³ przy sobie
dwunastu wspó³braci i wraz z nimi podj¹³ ubogi, wspólnotowy
styl ¿ycia. U³o¿y³ regu³ê i da³ pocz¹tek nowemu zakonowi. Fran-
ciszek odnowi³ ma³y koœció³ek Matki Bo¿ej Anielskiej (Porcjun-
kulê). Wybudowa³ obok dom, który sta³ siê pierwszym klaszto-
rem. Wraz z Klar¹ za³o¿y³ ¿eñsk¹ ga³¹Ÿ nowego zakonu i zacz¹³
wysy³aæ braci do g³oszenia Ewangelii. Sam tak¿e wyruszy³
w œwiat. Uda³ siê do Dalmacji, Hiszpanii. W czasie pi¹tej wy-
prawy krzy¿owej usi³owa³ nawróciæ su³tana tureckiego. U³o¿y³
tak¿e regu³ê dla œwieckich cz³onków swojej wspólnoty. Wszyst-
kie trzy regu³y zyska³y aprobatê papie¿y. Pod koniec ¿ycia Fran-
ciszek otrzyma³ dar stygmatów. Zmar³ 3 paŸdziernika 1226 roku.
Dwa lata póŸniej zosta³ kanonizowany przez papie¿a Grzego-
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rza IX. Franciszek ¿y³ tajemnic¹ wcielenia Syna Bo¿ego. To
w³aœnie on wprowadzi³ bo¿onarodzeniowe szopki. To on na-
zywa³ choroby swoimi siostrami, a œmieræ swoim bratem. Od-
znacza³ siê szczególn¹ prostot¹, ubóstwem, pokor¹ i mi³o-
œci¹ do Pana Boga, do cz³owieka i do ca³ej przyrody. Zafa-
scynowa³ œwiat swoim ubóstwem, czystoœci¹ i pos³uszeñ-
stwem.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ca³ej rozci¹g³oœci wype³ni³ w swo-
im ¿yciu przes³anie dzisiejszej ewangelii.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

Dzisiejsze przes³anie ewangeliczne zawiera kilka w¹tków.
Zawiera pochwa³ê prostoty, ³agodnoœci i pokory.

a) Bóg objawia siê ludziom prostym
Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te

rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostacz-
kom (Mt 11,25). Chrystus wychwala Ojca za to, ¿e tajemnice
królestwa, Bo¿e prawdy objawi³ przede wszystkim nie mêdr-
com, nie pysza³kom, ale ludziom prostym i pokornym. Bóg
stawia zawsze na pokornych. Pysznym siê sprzeciwia, a po-
kornym daje ³askê.

Warto pamiêtaæ o tej Bo¿ej strategii. Im wiêcej bêdzie w nas
prostoty przed Bogiem, tym Bóg bêdzie nam bli¿szy, tym g³ê-
biej wnikniemy w Jego tajemnicê.

Warto o tym pamiêtaæ, gdy dziœ tylu m³odych kszta³ci siê;
a potem chodz¹ napuszeni, zarozumiali, jakby pozjadali wszyst-
kie rozumy. To nie s¹ ludzie naprawdê m¹drzy, to s¹ m¹drale.
Bóg lubuje siê w ludziach pokornych i ma w nich upodoba-
nie. Takim objawia tajemnice swego królestwa. Tacy lepiej
rozumiej¹ sens ¿ycia, piêkno œwiata.

Niech studiowanie teologii prowadzi nas do pokory, a nie
do pychy. W teologii nie wszystko siê wie i nie wszystko siê
rozumie, gdy¿ w teologii poznajemy prawdy wiary, a wiêc
prawdy niesprawdzalne, nieoczywiste. Jeœli je przyjmujemy
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wiar¹, bez zastrze¿eñ, z zaufaniem, to stajemy siê b³ogos³a-
wionymi.

b) Chrystus wzywa nas do siebie i zachêca do bycia cichym
i pokornym

PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni
jesteœcie, a Ja was pokrzepiê (Mt 11,28).  Jesteœmy tak czêsto
utrudzeni, obci¹¿eni ró¿nymi sprawami: osobistymi, rodzin-
nymi, szkolnymi, uczelnianymi. Jezus obiecuje pokrzepienie.
Obiecuje pomoc. Dlatego przychodŸmy do Niego z naszym
utrudzeniem i obci¹¿eniem.

c) Chrystus ka¿e nam braæ Jego jarzmo, czyli Jego przykaza-
nia, pouczenia i byæ ³agodnym i pokornym:

WeŸcie moje jarzmo na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo je-
stem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych (Mt 11,29). Dziœ wielu ludzi próbuje zdj¹æ z siebie
jarzmo Chrystusa, zrzuciæ Jego brzemiê, brzemiê Bo¿ych przy-
kazañ. Zrobiono to na Zachodzie. Niektórzy przestali siê mo-
dliæ, uczêszczaæ do koœcio³a, przystêpowaæ do spowiedzi i Ko-
munii œw. Uciekaj¹ od Bo¿ych przykazañ. Traktuj¹ wskazania
Ewangelii jako skierowane tylko do wybranych, jako niereal-
ne, niedzisiejsze, jako przestarza³e. I do czego dochodz¹? Naj-
czêœciej do frustracji, do bezsensu, do rozgoryczenia. Gdy ³amie
siê Bo¿e prawa, to zwykle ³amie siê tak¿e prawa cz³owieka.
Ewangelia niesie wyzwolenie. Bo¿e przykazania s¹ naprawdê
s³odkim jarzmem. Obowi¹zki wynikaj¹ce z Bo¿ego prawa to
lekkie brzemiê. Jezus stoi po naszej stronie, gdy mówi: WeŸcie
jarzmo moje na siebie… jarzmo moje jest s³odkie, a moje brze-
miê lekkie (Mt 11.29-30).

3. Nieœmy pokój i dobro

Rozpoczynaj¹c nowy rok a kademicki w dniu wspomnie-
nia œw. Franciszka, rozszerzajmy wokó³ nas pokój i dobro. Kto
zachowuje ducha prostoty, ³agodnoœci, pokory, ten staje siê
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aposto³em pokoju i dobra. Niech Bóg, przez tê Eucharystiê
pomno¿y w nas swoj¹ ³askê, abyœmy w stylu œw. Franciszka
szerzyli wokó³ nas, w naszym œrodowisku akademickim, w œro-
dowisku naszych szkó³ i parafii, pokój i dobro.

Wroc³aw, koœció³ œw. Krzy¿a – 4 paŸdziernika 2003 r.

5 PAŹDZIERNIKA – ŒW. FAUSTYNY
Oz 11,1.3-4,8c-9; 2 Kor 5,14-2; Mt 11,25-30

Orêdzie œw. Faustyny

1. Powo³anie œw. Faustyny – aposto³ki Bo¿ego
         mi³osierdzia

Wys³awiam ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te
rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostacz-
kom (Mt 11,25). Gdy dziœ s³uchamy tej modlitwy, tego wyzna-
nia Chrystusa przed Ojcem, Panem nieba i ziemi, to mo¿emy
powiedzieæ, ¿e prawda tych s³ów wype³ni³a siê w ¿yciu œw.
siostry Faustyny. To w³aœnie jej, prostej zakonnicy, objawi³
Chrystus w naszym stuleciu tajemnicê Bo¿ego mi³osierdzia.
Tê wielk¹ tajemnicê zakry³ przed m¹drymi i wielkimi tego
œwiata, a ods³oni³ j¹ naszej rodaczce, œw. Faustynie.

Rzeczywiœcie Faustyna by³a kobiet¹ prost¹. Urodzi³a siê
25 sierpnia 1905 roku w biednej, prostej, rolniczej rodzinie we
wsi G³ogowiec, w parafii Œwinice Warckie. Otrzyma³a na
chrzcie imiê Helena. Do szko³y uczêszcza³a nieca³e trzy lata
i jako kilkunastoletnia dziewczyna opuœci³a rodzinny dom, by
podj¹æ s³u¿bê u zamo¿nych rodzin w Aleksandrowie, £odzi,
Ostrówku, by zarobiæ na w³asne utrzymanie i pomóc swoim
rodzicom. Bóg chcia³ j¹ jednak mieæ w zakonie, dlatego obda-
rzy³ j¹ powo³aniem. Helena mog³a wst¹piæ do klasztoru w dwu-
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dziestym roku ¿ycia. Otrzyma³a tu imiê Faustyna Maria.
W klasztorze prze¿y³a tylko 13 lat, pe³ni¹c obowi¹zki kuchar-
ki, ogrodniczki i furtianki w wielu domach zgromadzenia, naj-
d³u¿ej w P³ocku, Wilnie i Krakowie. W zakonie prowadzi³a
g³êbokie ¿ycie modlitwy. Doznawa³a mistycznych prze¿yæ. Na
proœbê samego Chrystusa pisa³a Dzienniczek, w którym opi-
sa³a swoje mistyczne doznania. Z Dzienniczka dowiadujemy
siê, ¿e zosta³a przez Chrystusa wybrana, by œwiatu przypo-
mnieæ prawdê o Bo¿ym mi³osierdziu. Pewnego dnia Jezus
powiedzia³ do niej: „W Starym Zakonie wysy³a³em proroków
do ludu swego z gromami. Dziœ wysy³am ciebie do ca³ej ludz-
koœci z Moim mi³osierdziem. Nie chcê karaæ zbola³ej ludzko-
œci, ale pragnê j¹ uleczyæ, przytulaj¹c j¹ do swego mi³osierne-
go serca” (Dz. 1588). Powiedz, córko moja, ¿e jestem mi³o-
œci¹ i mi³osierdziem samym” (Dz. 1074).

Jakie to wymowne, ¿e tak wa¿n¹ prawdê przekaza³ Bóg
œwiatu przez prost¹ polsk¹ zakonnicê. Czy¿ nie spe³niaj¹ siê
na œw. Faustynie s³owa Jezusa: Wys³awiam ciê, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropny-
mi, a objawi³eœ je prostaczkom (Mt 11,25)?

Siostra Faustyna ¿y³a 33 lata. Zmar³a 5 paŸdziernika 1938
roku. Grób jej znajduje siê w Krakowie, w £agiewnikach. Oj-
ciec œw. Jan Pawe³ II beatyfikowa³ j¹ 18 kwietnia 1993 roku
a 30 kwietnia 2000 roku zaliczy³ j¹ w poczet œwiêtych.

2. Przes³anie œw. Faustyny dla nas

Przes³anie to mo¿na wyraziæ w trzech punktach:

a) Przybli¿enie œwiatu prawdy objawionej w Piœmie Œwiêtym
o mi³oœci mi³osiernej Boga do ka¿dego cz³owieka.

Bóg w dziejach zbawienia tak czêsto zapewnia³ o swojej
mi³oœci do cz³owieka. S³yszeliœmy dziœ o tym chocia¿by we
fragmencie pierwszego czytania: Mi³owa³em Izraela, gdy jesz-
cze by³ dzieckiem […]. A przecie¿ Ja uczy³em chodziæ Efra-
ima, na swe ramiona ich bra³em, oni zaœ nie rozumieli , ¿e
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troszczy³em siê o nich. Poci¹gn¹³em ich ludzkimi wiêzami, a by-
³y to wiêzy mi³oœci (Oz 11,1.3-4). Tak¿e we fragmencie dzi-
siejszej Ewangelii Chrystus sk³ada œwiadectwo o swojej mi³o-
œci do nas: PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê (Mt 11,28). Znamy tak¿e
s³owa Chrystusa, zapisane w Ewangelii wed³ug œw. Jana: Jak
Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was umi³owa³em. Wytrwajcie
w mi³oœci mojej (J 15,9).

b) Wezwanie do wypraszania Bo¿ego mi³osierdzia dla ca³ego
œwiata

Cz³owiek i œwiat potrzebuje ci¹gle Bo¿ego mi³osierdzia.
Sam cz³owiek nie mo¿e siê zbawiæ. Œw. Pawe³ dzisiaj wo³a³:
W imiê Chrystusa prosimy: pojednajcie siê z Bogiem (2 Kor
5,20b) O mi³osierdzie Bo¿e musimy prosiæ. Chrystus Pan sam
wskaza³ siostrze Faustynie, jak to czyniæ. Poleci³ czciæ obraz
z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, obchodziæ œwiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, odmawiaæ Koronkê
do Mi³osierdzia Bo¿ego, modliæ siê w Godzinie Mi³osierdzia.
Do tych form kultu przywi¹za³ Chrystus specjalne obietnice.

Ojciec œw. Jan Pawe³ II, zapytany przez ciekawskiego dzien-
nikarza, o co najczêœciej siê modli – odpowiedzia³ krótko:
„o mi³osierdzie Bo¿e dla œwiata”.

c) Wezwanie do wype³niania woli Bo¿ej i okazywania mi³o-
sierdzia bliŸnim

Jesteœmy odbiorcami mi³osierdzia Bo¿ego, ale z woli Chry-
stusa winniœmy byæ tak¿e przekazicielami mi³osierdzia naszym
bliŸnim. Na Górze B³ogos³awieñstw Chrystus powiedzia³: B³o-
gos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹
(Mt 5,7).

3. Wzory mi³osierdzia

Koœció³ zawsze nawo³ywa³ do czynienia mi³osierdzia. Za-
k³ada³ przytu³ki, szpitale, ochronki, domy pomocy spo³ecznej,
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sierociñce. Byli tak¿e w dziejach chrzeœcijañstwa œwiêci, któ-
rzy szczególnie byli wra¿liwi na ludzk¹ biedê. Lista ich jest
pokaŸna Tytu³em przyk³adu, wymieñmy z tej listy tylko czwór-
kê: œw. Jadwigê Œl¹sk¹, œw. Wincentego à Paulo, œw. Brata
Alberta i wasz¹ patronkê œw. Faustynê.

Wypraszajmy w tej Eucharystii mi³osierdzie Bo¿e dla
grzeszników i dla nas samych. Proœmy tak¿e o wra¿liwoœæ na
potrzeby drugich, o postawê mi³osierdzia dla nas samych, po-
mni na Pañskie s³owa: B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni
mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5,7).

Góra Œl¹ska, par. pw. œw. Faustyny – 8 paŸdziernika 2000 r.

16 PAŹDZIERNIKA – ŒW. JADWIGI ŒL¥SKIEJ
Prz 32,10-13, 19-20. 30-13 ; 1 Tm 5,3-10 ; Mk 3,31-35

Wersja A

Rysy œwiêtoœci œw. Jadwigi Œl¹skiej

1. Prawdziwe pokrewieñstwo z Chrystusem!

Któ¿ z nas nie chcia³by mieæ w gronie swojej najbli¿szej
rodziny, albo przynajmniej wœród osób bliskich i znajomych,
jakiegoœ wielkiego, wybijaj¹cego siê cz³owieka? Z dum¹ wspo-
minamy nasze spotkanie i kontakty z wybitnymi osobistoœcia-
mi, z ludŸmi, którzy nam imponuj¹ i ciesz¹ siê wysokim auto-
rytetem. Wielu szczyci siê z uœcisku d³oni Ojca œw., z pami¹t-
kowej fotografii z nim. Przyznajemy siê chêtnie do pokrewieñ-
stwa czy bliskoœci z ludŸmi, którzy coœ znacz¹ w Koœciele czy
w œwiecie. S¹ to w zasadzie w³aœciwe i poprawne postawy. Za-
uwa¿my jednak, ¿e wœród powi¹zañ personalnych jedno po-
krewieñstwo, jedna osobowowa bliskoœæ ma szczególne zna-
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czenie. Dla cz³owieka ozdobionego mianem chrzeœcijanina naj-
cenniejsz¹ przyjaŸni¹ i bliskoœci¹ jest przyjaŸñ i bliskoœæ
z Chrystusem. Byæ blisko Niego – byæ w gronie Jego krew-
nych – to naprawdê szczególna satysfakcja i szczególne wy-
ró¿nienie. Okazuje siê, ¿e ka¿dy cz³owiek mo¿e wejœæ w to
pokrewieñstwo, ka¿demu jest dane stanie siê duchow¹ matk¹,
siostr¹ i bratem Chrystusa. W jakiej sytuacji i za jak¹ cenê?
Za cenê pe³nienia woli Bo¿ej.

Oto s³owa Pana, przed chwil¹ przypomniane w orêdziu
ewangelicznym: Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem,
siostr¹, matk¹ (Mk 3,35). A zatem najbli¿sza rodzina Chry-
stusa – jego krewni – siostry i bracia – rekrutuj¹ siê z ludzi
pe³ni¹cych za wzorem Mistrza wolê Bo¿¹.

Wœród tych bardzo bliskich krewnych Chrystusa, wœród
ludzi pe³ni¹cych ofiarnie wolê Bo¿¹ odnajdujemy dziœ œw. Ja-
dwigê Œl¹sk¹. Mo¿emy w tej chwili zapytaæ, w czym przeja-
wia³o siê to jej pokrewieñstwo do Chrystusa? jakie g³ówne
rysy œwiêtoœci wyrzeŸbi³ w duszy œw. Jadwigi swym wszech-
mocnym d³utem Pan wieków?

2. G³ówne rysy œwiêtoœci œw. Jadwigi

W postawie ¿yciowej œw. Jadwigi mo¿emy wyró¿niæ trzy
rzucaj¹ce siê w oczy rysy: umi³owanie modlitwy, duch mi³o-
sierdzia oraz wiernoœæ i wytrwa³oœæ w niesieniu krzy¿a.

a) Umi³owanie modlitwy
Jadwiga tu na tej ziemi, na ziemi, która dzisiaj nosi nasze

nogi, kroczy³a ku œwiêtoœci drog¹ modlitwy. Mo¿e ju¿ w swo-
jej m³odoœci w klasztorze w Kitzingen pokocha³a owo trwanie
przed Bogiem. Kronikarze wzmiankuj¹, ¿e spêdza³a na modli-
twie nawet noce, ¿e codziennie przebywa³a w koœciele od wcze-
snych godzin rannych do po³udnia, uczestnicz¹c w wielu
Mszach œw. Koœció³ i liturgia by³y dla niej miejscem szczegól-
nego umi³owania. Ten eucharystyczny rys pobo¿noœci œw. Ja-
dwigi uwydatni³ w sposób szczególny papie¿ Klemens IV w ka-
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zaniu podczas uroczystoœci kanonizacyjnych, które odby³y siê
zaledwie w 24 lata po œmierci œwiêtej. Bardzo czytelnym zna-
kiem umi³owania modlitwy i Eucharystii by³o fundowanie
przez Ksiê¿nê Œl¹sk¹ nowych koœcio³ów i kaplic. St¹d te¿ iko-
nografia przedstawia œw. Jadwigê z figurk¹ Matki Bo¿ej w jed-
nym rêku i koœcio³em w drugiej rêce.

Jak¿e potrzebny jest nam ju¿ ten pierwszy, odkryty u Ksiê¿-
nej Œl¹skiej, rys œwiêtoœci: duch modlitwy, duch kontemplacji,
duch umi³owania Eucharystii. Bez tego ducha nie ma ¿ycia
prawdziwie chrzeœcijañskiego. Œwiat wyziêbiony z modlitwy
staje siê okrutny, obraca siê przeciwko cz³owiekowi. Cz³o-
wiek dobrze modl¹cy siê nigdy nie czuje siê samotny. Cz³o-
wiek trwaj¹cy przez Bogiem na modlitwie potrafi sprostaæ
wszystkiemu.

Przyk³adem autentycznego rozmodlenia jest dziœ dla nas
Jan Pawe³ II. Ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹ wype³nia w kli-
macie modlitwy. Matka Teresa z Kalkuty mawia³a czêsto py-
taj¹cym j¹, ¿e swoje uzdolnienie do s³u¿by najbiedniejszym
z biednych i umieraj¹cym czerpie z modlitwy.

b) Postawa mi³osierdzia
Drugim bardzo rzucaj¹cym siê w oczy rysem œwiêtoœci

Ksiê¿nej Trzebnickiej by³ duch mi³osierdzia. Kroniki nas in-
formuj¹, ¿e Jadwiga by³a niezwykle wra¿liwa na ludzk¹ bie-
dê. Nie tylko zak³ada³a szpitale, sierociñce i przytu³ki, ale sama
osobiœcie us³ugiwa³a biednym i Ÿle siê maj¹cym. Wstêpowa-
³a wiernie w œlady Tego, który powiedzia³, ¿e Syn Cz³owie-
czy nie przyszed³, aby My s³u¿ono, ale aby s³u¿yæ (Mt 20,28).
Za swoj¹ postawê s³u¿ebn¹ ju¿ za ¿ycia nazywano j¹ po-
wszechnie „Matk¹ wszystkich ubogich” i „Pocieszycielk¹
biednych”.

Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e i ten rys œwiêtoœci Ksiê¿-
nej Œl¹skiej jest potrzebny dziœ ka¿demu uczniowi Chrystusa.
Wyrasta on organicznie z rysu poprzedniego i jest jakby jego
sprawdzianem.
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c) Wierne niesienie krzy¿a
Trzeci rys œwiêtoœci naszej niebieskiej patronki, który dziœ

chcemy zauwa¿yæ, to rys umi³owania krzy¿a. Podobno czêsto
klêcza³a Jadwiga przed krzy¿em. W bazylice trzebnickiej wœród
wielu obrazów ukazuj¹cych sceny z ¿ycia naszej œwiêtej, znaj-
duje siê i ten, który przedstawia, jak Chrystus z krzy¿a, rêk¹
odjêt¹ od prawej belki, b³ogos³awi œw. Jadwigê. Trwanie przed
Tym, który wisi na krzy¿u, by³o dla niej otuch¹ i pomoc¹
w dŸwiganiu w³asnych krzy¿y. A by³o ich sporo. Wymieñmy
choæby jeden: sukcesywna œmieræ szeœciorga dzieci. Matka
prze¿y³a wszystkie swoje dzieci. Ostatniego syna Henryka,
zwanego Pobo¿nym, op³akiwa³a na Polach Legnickich w ro-
ku 1241, w dwa lata przed swoj¹ œmierci¹.

Oto w ogromnym zarysie Ewangelia, któr¹ wypisa³a nam
swoim ¿yciem Ksiê¿na Pani Ziemi Œl¹skiej, œw. Jadwiga: Ewan-
gelia modlitwy, Ewangelia mi³osierdzia i Ewangelia krzy¿a.
Przez tê Ewangeliê Jadwiga zosta³a krewn¹ Chrystusa i wy-
pe³ni³a Jego s³owa: Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten mi jest bratem,
siostr¹ i matk¹ (Mk 3,35).

3. Nasze naœladowanie œw. Jadwigi

Od tego posiewu œwiêtoœci Ksiê¿nej Œl¹skiej minê³o ju¿
przesz³o 700 lat. Przez ziemiê œl¹sk¹ przesunê³o siê wiele ludz-
kich pokoleñ. Rozegra³o siê na niej wiele dziejowych drama-
tów. Przeminê³o tak wiele dziejowych wydarzeñ. Pozosta³a zie-
mia œl¹ska, pozosta³a p³yn¹ca Odra. Pozosta³o wiele pomni-
ków przesz³oœci. Wiele siê z nich bardzo zestarza³o. Zestarza-
³y siê budowle, domy, drzewa. Starzej¹ siê ludzie tu mieszka-
j¹cy. Nie starzeje siê jednak œw. Jadwiga w chwale œwiêtoœci,
nie starzeje siê jej ewangeliczne ¿ycie, tak jak nie starzeje siê
¿ycie ¿adnego œwiêtego.

W tym Jadwiga pozostaje z nami zawsze m³oda, zawsze
aktualna. Dziœ, gdy ziemia œl¹ska przyozdobi³a siê w nowe
koœcio³y, w nowe domy, zak³ady i fabryki, dziœ, gdy po tej zie-
mi chodz¹ nowi ludzie – w takim w³aœnie czasie, w takiej sy-
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tuacji my zostaliœmy wezwani przez Pana, by uœwiêcaæ tê zie-
miê. Uœwiêcaæ j¹ modlitw¹, mi³osierdziem i krzy¿em. Na tej
w³aœnie ziemi mamy siê stawaæ krewnymi Jezusa przez wier-
ne pe³nienie woli Bo¿ej. Bo kto pe³ni wolê Bo¿a, ten Mi jest
bratem, siostr¹ i matk¹ (Mk 3,35).

Kaplica Sióstr Jadwi¿anek w MWSD we Wroc³awiu – 16 paŸdziernika
1986 r.; Kaplica w Domu Prowincjalnym Sióstr Jadwi¿anek we Wroc³a-
wiu – 16 paŸdziernika 1999 r.

Wersja B

Rysy œwiêtoœci œw. Jadwigi Œl¹skiej
odbite w Janie Pawle II

1. Podstawa pokrewieñstwa z Chrystusem

Lubimy siê szczyciæ owocami naszego ¿ycia. Rodzice chlu-
bi¹ siê swoimi dzieæmi, zw³aszcza wtedy gdy osi¹gaj¹ sukcesy,
do czegoœ dochodz¹. Artyœci szczyc¹ siê dzie³ami, które tworz¹.
Naukowcy chlubi¹ siê publikacjami, odkryciami, nowymi kon-
cepcjami. Wychowawcy i dydaktycy ze wszystkich poziomów
i rodzajów szkó³ bywaj¹ dumni ze swoich wychowanków.

Lubimy te¿ szczyciæ siê ze znajomoœci z wybitnymi osobi-
stoœciami. Przechowujemy skwapliwie kartki, listy, fotografie
od znacz¹cych osób. Dziœ w Polsce, zw³aszcza w mieszkaniach
ksiê¿y, wisz¹ portrety ze zdjêciami z Ojcem œw. Janem Paw-
³em II. Przyznajemy siê chêtnie do pokrewieñstwa czy blisko-
œci z ludŸmi, którzy coœ znacz¹ w Koœciele czy w œwiecie. S¹
to w zasadzie w³aœciwe i poprawne postawy. Zauwa¿my jed-
nak, ¿e wœród powi¹zañ personalnych jedno pokrewieñstwo,
jedna osobowa bliskoœæ ma szczególne znaczenie. Dla cz³o-
wieka ozdobionego mianem chrzeœcijanina najcenniejsz¹ przy-
jaŸni¹ i bliskoœci¹ jest przyjaŸñ i bliskoœæ z Chrystusem. Byæ
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blisko Niego, byæ w gronie Jego krewnych – to naprawdê szcze-
gólna satysfakcja i szczególne wyró¿nienie. Okazuje siê, ¿e
ka¿dy cz³owiek mo¿e wejœæ w to pokrewieñstwo, ka¿demu jest
dane stanie siê duchow¹ matk¹, siostr¹ i bratem Chrystusa.
Dzisiaj Chrystus nam wyjaœnia, kiedy mo¿e siê to dokonaæ.
OdpowiedŸ jest bardzo czytelna: wtedy gdy pe³nimy wolê
Boga: Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem, siostr¹, matk¹
(Mk 3,35). A zatem najbli¿sza rodzina Chrystusa, jego krew-
ni: siostry i bracia, rekrutuj¹ siê z ludzi pe³ni¹cych za wzorem
Mistrza wolê Bo¿¹.

Wœród tych bardzo bliskich krewnych Chrystusa, wœród
ludzi pe³ni¹cych ofiarnie wolê Bo¿¹ by³a patronka dnia dzi-
siejszego, œw. Jadwiga Œl¹ska.

Gdy j¹ dziœ wspominamy i czcimy, chcemy siê zastanowiæ
nad pytaniem: w czym przejawia³o siê to jej pokrewieñstwo
zChrystusem? jakie rysy œwiêtoœci wyrzeŸbi³ w duszy œw. Ja-
dwigi Bóg?

2. Rysy œwiêtoœci œw. Jadwigi i Jana Paw³a II

W postawie ¿yciowej œw. Jadwigi zwróæmy uwagê na rzu-
caj¹ce siê w oczy rysy: umi³owanie modlitwy, duch mi³osier-
dzia oraz wiernoœæ i wytrwa³oœæ w niesieniu krzy¿a.

a) Umi³owanie modlitwy
Jadwiga zapisa³a siê w historii Œl¹ska jako niewiasta roz-

modlona, kontempluj¹ca Boga. Na modlitwie czu³a siê najle-
piej. Ju¿ w swojej m³odoœci w klasztorze w Kitzingen poko-
cha³a owo trwanie przed Bogiem. Kronikarze wzmiankuj¹, ¿e
spêdza³a na modlitwie ca³e noce, ¿e codziennie przebywa³a
w koœciele od wczesnych godzin rannych do po³udnia, uczest-
nicz¹c w wielu Mszach œw. Koœció³ i liturgia by³y dla niej miej-
scem szczególnego umi³owania. Ten eucharystyczny rys po-
bo¿noœci œw. Jadwigi uwydatni³ w sposób szczególny papie¿
Klemens IV w kazaniu podczas uroczystoœci kanonizacyjnych,
które odby³y siê w zaledwie 24 lata po œmierci œwiêtej. Bardzo
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czytelnym znakiem umi³owania modlitwy i Eucharystii by³o
fundowanie przez Ksiê¿nê Œl¹sk¹ nowych koœcio³ów i kaplic.
St¹d te¿ ikonografia przedstawia œw. Jadwigê z figurk¹ Matki
Bo¿ej w jednym rêku i koœcio³em w drugiej rêce.

Podobny rys rozmodlenia spotykamy dziœ w papie¿u Janie
Pawle II. Ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹ wyprowadza z mo-
dlitwy. Œwiat wyziêbiony z modlitwy staje siê okrutny, obraca
siê przeciwko cz³owiekowi. Kto dobrze modli siê, nie czuje
siê nigdy samotny. Cz³owiek trwaj¹cy przez Bogiem na mo-
dlitwie potrafi sprostaæ wszystkiemu.

 Matka Teresa z Kalkuty mawia³a czêsto, pytaj¹cym j¹, ¿e
swoje uzdolnienie do s³u¿by najbiedniejszym z biednych
i umieraj¹cym czerpie z modlitwy.

b) Postawa mi³osierdzia
Drugim bardzo rzucaj¹cym siê w oczy rysem œwiêtoœci

Ksiê¿nej Trzebnickiej by³ duch mi³osierdzia. Kroniki nas in-
formuj¹, ¿e Jadwiga by³a niezwykle wra¿liwa na ludzk¹ bie-
dê. Nie tylko zak³ada³a szpitale, sierociñce i przytu³ki, ale sama
osobiœcie us³ugiwa³a biednym i Ÿle siê maj¹cym. Wstêpowa³a
wiernie w œlady Tego, który powiedzia³: Syn cz³owieczy nie
przyszed³, aby My s³u¿ono, ale aby s³u¿yæ (Mt 20,28). Za swoj¹
postawê s³u¿ebn¹ ju¿ za ¿ycia nazywano j¹ powszechnie
„Matk¹ wszystkich ubogich” i „Pocieszycielk¹ biednych”.

Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e i ten rys œwiêtoœci Ksiê¿-
nej Œl¹skiej jest potrzebny dziœ ka¿demu uczniowi Chrystusa.
Wyrasta on organicznie z rysu poprzedniego i jest jakby jego
sprawdzianem.

Dziœ rzecznikiem Bo¿ego mi³osierdzia jest Jan Pawe³ II. To
on g³osi mi³osierdzie Bo¿e w czynie, w s³owie i w modlitwie.

c) Wierne niesienie krzy¿a
Trzeci rys œwiêtoœci naszej niebieskiej patronki, który dziœ

chcemy zauwa¿yæ, to rys umi³owania krzy¿a. Podobno czêsto
klêcza³a Jadwiga przed krzy¿em. W bazylice trzebnickiej,
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wœród wielu obrazów ukazuj¹cych sceny z ¿ycia naszej œwiê-
tej, znajduje siê i ten, który przedstawia, jak Chrystus z krzy-
¿a, rêk¹ odjêt¹ od prawej belki, b³ogos³awi œw. Jadwigê. Trwa-
nie przed Tym, który wisi na krzy¿u, by³o dla niej otuch¹ i po-
moc¹ w dŸwiganiu w³asnych krzy¿y. A by³o ich sporo. Wy-
mieñmy choæby jeden: sukcesywna œmieræ szeœciorga dzieci.
Matka prze¿y³a wszystkie swoje dzieci. Ostatniego syna Hen-
ryka, zwanego Pobo¿nym, op³akiwa³a na Polach Legnickich
w roku 1241, w dwa lata przed swoj¹ œmierci¹.

Rys cierpienia odnajdujemy na goœciñcu ¿ycia Ojca œw. Jana
Paw³a II. W dziewi¹tym roku ¿ycia umar³a mu matka. Potem
zmar³ przedwczeœnie brat Edmund. Ciê¿aru ¿ycia doœwiadczy³
Karol Wojty³a w czasie okupacji. Cierpienie nie ominê³o go
na szlaku papieskim; choæby na skutek zamachu z 13 V 1981
roku; dziœ wiek starczy przysparza Papie¿owi wielu k³opotów.
Dochodz¹ tak¿e cierpienia duchowe: powszechny zanik zmy-
s³u religijnego, kwestionowanie zasad moralnych, domaganie
siê jego ust¹pienia itd.

Oto w ogromnym zarysie Ewangelia, któr¹ wypisa³a nam
swoim ¿yciem Ksiê¿na Pani Ziemi Œl¹skiej – œw. Jadwiga:
Ewangelia modlitwy, Ewangelia mi³osierdzia i Ewangelia krzy-
¿a. Przez tê Ewangeliê Jadwiga zosta³a siê krewn¹ Chrystusa
i wype³ni³a Jego s³owa: Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten mi jest
bratem, siostr¹ i matk¹ (Mk 3,35).

Podobn¹ Ewangeliê pisze dziœ Jan Pawe³ II. Jesteœmy urze-
czeni tym pontyfikatem, znaczonym tak¿e modlitw¹, mi³osier-
dziem i trwaniem w cierpieniu przy prawdzie i dobru, trwanie
przy cz³owieku, który cierpi, który jest w duchowej i material-
nej potrzebie. Stawajmy siê i my krewnymi Jezusa na wzór
œw. Jadwigi i Ojca œw. Jana Paw³a II, stawajmy siê przez wier-
ne pe³nienie woli Bo¿ej.

Kaplica w Domu Prowincjalnym Sióstr Jadwi¿anek we Wroc³awiu oraz
Wroc³aw-Kozanów, par. pw. œw. Jadwigi – 16 paŸdziernika 2003 r.
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17 PAŹDZIERNIKA – ŒW. IGNACEGO ANTIOCHEÑSKIEGO,
BISKUPA I MÊCZENNIKA
Ef 1,1-10; £k 11,47-54

S³u¿ba wartoœciom

1. Wartoœci i ich rodzaje

W kulturze wspó³czesnej mówi siê du¿o o wartoœciach.
Wartoœæ jest rodzajem jakiegoœ dobra. Wartoœæ uto¿samiamy
z tym, co jest cenne, co godne po¿¹dania lub posiadania. War-
toœci staj¹ siê celem naszych d¹¿eñ i dzia³añ.

W filozofii mówi siê o wartoœciach pozytywnych i nega-
tywnych. W jêzyku potocznym natomiast mówimy zazwyczaj
jedynie o wartoœciach pozytywnych. Tak jak dobro, tak i war-
toœci s¹ bezwzglêdne, absolutne i wzglêdne. Wartoœci¹ abso-
lutn¹ jest Bóg. Dobra stworzone maj¹ rangê wartoœci wzglêd-
nych. Ka¿da dziedzina kultury nastawiona jest na konkretn¹
wartoœæ. Naczeln¹ wartoœci¹ w nauce jest prawda, w sztuce –
piêkno, w etyce – dobro, w religii – œwiêtoœæ. Wartoœæ uk³a-
daj¹ siê w hierarchiê. S¹ wartoœci witalne, czyli biologiczne,
ekonomiczne i wartoœci duchowe: poznawcze, estetyczne,
moralne oraz wartoœci religijne. Wyró¿niamy wartoœci ziem-
skie, doczesne, i wartoœci nadprzyrodzone, wieczne. Mówimy,
¿e pieni¹dz, posiad³oœæ ziemska, metale szlachetne, dzie³a sztu-
ki s¹ wartoœciami doczesnymi, przyrodzonymi. Spotykamy na
ziemi tak¿e wartoœci nadprzyrodzone. Do nich nale¿y np. s³o-
wo Bo¿e, sakramenty œwiête. Szczególn¹ wartoœci¹ nadprzy-
rodzon¹ jest Eucharystia, w której codziennie uczestniczymy.

Wartoœci staj¹ siê przedmiotem naszych wyborów moralnych.
Jako chrzeœcijanie winniœmy wybieraæ zawsze wartoœci wy¿sze.
St¹d te¿ w nauczaniu papieskim, gdy jest mowa o tzw. cywili-
zacji mi³oœci, to jest zarazem wskazanie o prymacie osoby przed
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rzecz¹, etyki przed technik¹, „byæ” przed „mieæ”, mi³oœci przed
sprawiedliwoœci¹, to wskazujemy na hierarchiê wartoœci.

Bóg zachêca nas do wybierania wartoœci wy¿szych.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego – wybór wartoœci wy¿szych

Dzisiejsze s³owo Bo¿e zawiera takie w³aœnie przes³anie. Œw.
Pawe³ wyró¿nia dwie kategorie ludzi. Dla jednych naczeln¹
wartoœci¹ s¹ dobra doczesne, biologiczne, przyziemne: Ich lo-
sem – zag³ada, ich bogiem – brzuch, a chwa³a – w tym, czego
winni siê wstydziæ (Flp 3,19).

Dla drugich wartoœci¹ naczeln¹ s¹ œwartoœci duchowe,
wiecznie trwa³e: Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stam-
t¹d te¿ wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
przekszta³ci nasze cia³o poni¿one, na podobne do swego chwa-
lebnego cia³a (Flp 3,20-21).

Tak¿e w ewangelii jest mowa o wartoœciach. Ziarno psze-
nicy wpada w ziemiê. Jeœli w niej obumrze, zgnije, przynosi
obfity plon. Powiedzielibyœmy inaczej: ziarno, gdy obubiera
w ziemi, zatraca swoj¹ pierwotn¹ wartoœæ na rzecz wartoœci
wy¿szej, nowego ¿ycia, nowej roœliny.

Chrystus dodaje tak¿e s³owa: Ten, kto mi³uje swoje ¿ycie,
traci je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym œwiecie, zacho-
wa je na ¿ycie wieczne (J 12,23-24). Jezus w tych s³owach mówi
o swoim uwielbieniu, o swojej drodze do chwa³y, która pro-
wadziæ bêdzie przez œmieræ krzy¿ow¹. ¯ycie ziemskie Jezusa
zamar³o na krzy¿u, obumar³o, jak ziarno rzucone w ziemiê.
Trzeciego dnia przekszta³ci³o siê w nowe ¿ycie, w ¿ycie uwiel-
bione. Z ziarna, które obumar³o narodzi³o siê nowe ¿ycie. Po-
dobnie jest i z cz³owiekiem: jeœli nie umrze dla swego ego-
izmu, jeœli nie umrze dla grzechu, jeœli nie odst¹pi od ¿ycia
bezbo¿nego, od swych na³ogów – to nic siê w nim nie stanie,
nic siê w nim dobrego nie narodzi. Nowy cz³owiek w nas, cz³o-
wiek duchowy, szlachetny, mo¿e siê w nas odradzaæ tylko wte-
dy, gdy umiera w nas stary cz³owiek, cz³owiek cielesny, grzesz-
ny, zak³amany, pe³en z³oœci i agresywnoœci.
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Oto sens naszej drogi za Chrystusem – uœmiercanie w nas
starego cz³owieka, to znaczy bezbo¿nego, obojêtnego, rozdra¿-
nionego, zawistnego, zafa³szowanego, dokuczliwego, zmys³o-
wego, pazernego, k³ótliwego, po prostu cz³owieka nielicz¹ce-
go siê z Bo¿ym prawem, a rodzenie siê cz³owieka ewangelicz-
nego. Jeœli ci¹gle staramy siê umieraæ dla siebie, dla mi³oœci
w³asnej, dla z³oœci, a rodziæ siê do czynu mi³oœci, daru serca,
to zaczynamy rozumieæ chrzeœcijañstwo, to zaczynamy byæ
prawdziwszymi uczniami Chrystusa.

3. Œw. Ignacy Antiocheñski – wzorem pozyskiwania
         wartoœci wy¿szych

Przyk³adem umierania dla siebie i rodzenia siê dla innych
jest dzisiejszy patron, œw. Ignacy Antiocheñski. W jego ¿yciu
ujawnia³o siê nastawienie na wartoœci wy¿sze, niebieskie. Jest
rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e w Listach œw. Ignacego pisanych
do gmin chrzeœcijañskich w czasie drogi do Rzymu jest tak
du¿o mowy o d¹¿eniu do spotkania z Chrystusem poza gra-
nic¹ œmierci. Zazwyczaj ludzie boj¹ siê umieraæ. Broni¹ siê
przed œmierci¹. Nie mówi¹ wiele o wiecznoœci. Raczej wierz¹,
¿e bêd¹ jeszcze tu ¿yæ i dzia³aæ. Natomiast Ignacy w drodze
na stracenie potrafi³ napisaæ do Rzymian s³owa: „Piszê do
wszystkich Koœcio³ów i og³aszam wszystkim, i¿ chêtnie umrê
dla Boga, jeœli mi w tym nie przeszkodzicie […]. Pozwólcie
mi siê staæ po¿ywieniem dla dzikich zwierz¹t, dziêki którym
dojdê do Boga. Jestem Bo¿¹ pszenic¹. Zostanê starty zêbami
dzikich zwierz¹t, aby siê staæ czystym chlebem Chrystusa. Pro-
œcie za mn¹ Chrystusa, abym za spraw¹ owych zwierz¹t sta³
siê ¿ertw¹ ofiarn¹ dla Boga”.

Wczoraj Ojciec œw. Jan Pawe³ II rozpocz¹³ 25. rok swego
pontyfikatu. Ostatnio powiedzia³ o nim kard. Joachim Me-
isner, ¿e jest on cz³owiekiem, który posiada szczególne do-
œwiadczenie œwiata nadprzyrodzonego, ¿e œwiat niewidzial-
ny, Bo¿y, uznaje za bardziej realny od tego œwiata, w którym
¿yje.
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Patrzymy dziœ na naszego Ksiêdza Kardyna³a w dzieñ jego
urodzin. Jako pasterz Koœcio³a wroc³awskiego od 27 lat przy-
pomina nam o wartoœciach, które czyni¹ z nas ludzi szlachet-
nych, gorliwych kleryków i kap³anów. W duchu wdziêcznoœci
modlimy siê dziœ za niego, by by³ z nami po najd³u¿sze lata.

Jesteœmy powo³ani, by ludziom przybli¿aæ ów œwiat niewi-
dzialny, by ludziom wskazywaæ na wartoœci wy¿sze, nieprze-
mijaj¹ce. Proœmy dziœ za przyczyn¹ œw. Ignacego, byœmy byli
jak najlepszymi œwiadkami wartoœci wy¿szych: moralnych i re-
ligijnych; byœmy jak najczêœciej umierali dla siebie, a rodzili
siê dla naszych bliŸnich.

Kaplica seminaryjna w MWSD we Wroc³awiu – 17 paŸdziernika 2002 r.

18 PAŹDZIERNIKA – ŒW. £UKASZA EWANGELISTY
2 Tm 4,9-17a; £k 10,1-9

Przes³anie Patrona s³u¿by zdrowia

1. Œw. £ukasz i jego Ewangelia

Œw. £ukasz, lekarz z zawodu, by³ uczniem i towarzyszem
wypraw misyjnych Aposto³a Paw³a (Dz 16,10-17; 20,5-21,18;
27,1-28,16). Od swego mistrza £ukasz przej¹³ typowy dla Li-
stów œw. Paw³a uniwersalizm zbawienia. Jezus, jako Zbawca
wszystkich narodów, jest ukazany przez £ukasza w Ewangelii
jako Nauczyciel pe³en dobroci i mi³osierdzia dla biednych, upo-
œledzonych, prostaczków, z³amanych na duchu, wzgardzonych,
odrzuconych. Tylko u £ukasza znajdujemy przypowieœæ o zgu-
bionej drachmie i o synu marnotrawnym (15,8-32). S³usznie
wiêc zosta³ nazwany piewc¹ ³askawoœci Chrystusa.

Poczesne miejsce w Ewangelii £ukasza zajmuje temat mêki
i zmartwychwstania Chrystusa. Jezus w jego Ewangelii jest
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przedstawiony jako ci¹gle bêd¹cy w drodze do Jerozolimy,
w drodze do swej œmierci i zmartwychwstania. £ukasz te¿ czê-
sto nazywa Chrystusa Panem – Kyriosem, i stosunkowo du¿o
miejsca poœwiêca Duchowi Œwiêtemu. Trzeba te¿ zauwa¿yæ,
¿e £ukasz w swej Ewangelii przekaza³ nam wiele malowni-
czych obrazów z Chrystusowego dzieciñstwa, które pomin¹³
œw. Mateusz, a których w ogóle nie ma w Ewangelii Marko-
wej i Janowej.

Adresatami jego Ewangelii byli chrzeœcijanie nawróceni
z pogañstwa. St¹d te¿ £ukasz opuœci³ w swej Ewangelii to
wszystko, co by³o zrozumia³e tylko dla ¯ydów. £ukaszowi
zawdziêczamy tak¿e tekst Dziejów Apostolskich – pierwsz¹
historiê pierwotnego, apostolskiego Koœcio³a.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W œwiêto œw. £ukasza czytamy na liturgii bogate w treœæ
teksty biblijne. Zawieraj¹ one wiele wa¿nych stwierdzeñ, wska-
zañ i wezwañ, które warto wzi¹æ sobie do serca i zawsze o nich
pamiêtaæ i wype³niaæ je.

a) Zawodny cz³owiek i niezawodny Chrystus
U¿ala³ siê œw. Pawe³ w Liœcie do Tymoteusza, ¿e wielu przy-

jació³, na których liczy³,  zawiod³o go i opuœci³o, ¿e w chwili
doœwiadczenia nikt nie stan¹³ w jego obronie. W takiej sytu-
acji Aposto³ wyzna³: Natomiast Pan stan¹³ przy mnie i wzmoc-
ni³ miê, ¿eby siê przeze mnie dope³ni³o g³oszenie Ewangelii
i ¿eby wszystkie narody pos³ysza³y (2 Tm 4,17).

b) Pan daje Koœcio³owi pasterzy
Niektórym wydaje siê, ¿e m³odzi ludzie wybieraj¹ kap³añ-

stwo ze wzglêdów pragmatycznych. Chrystus dziœ przypomi-
na, ¿e to jest Jego sprawa i ¿e to Jego nale¿y prosiæ, by dawa³
pasterzy Koœcio³owi: ¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotni-
ków ma³o; proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotni-
ków na swoje ¿niwo (£k 10,2).
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c) Pos³ani z orêdziem pokoju
Wœród wskazówek udzielanych przez Chrystusa pierwszym

pos³anym uczniom by³a i nastêpuj¹ca: Gdy do jakiego domu
wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi” ( £k 10,5).
S³owa te dotycz¹ dzisiaj nas. Jesteœmy wezwani do g³oszenia
Chrystusowego pokoju. Ten pokój zasadza siê na zaufaniu do
Pana Boga, do Jego Opatrznoœci. Jest tak wiele dzisiaj ludzi
niespokojnych, wystraszonych, narzekaj¹cych, zestresowa-
nych, zdesperowanych. Mo¿emy im wyœwiadczaæ wielk¹ przy-
s³ugê, g³osz¹c im Ewangeliê pokoju.

2. Przes³anie œw. £ukasza Ewangelisty

W œwiêto œw. £ukasza, który by³ lekarzem i który jest czczo-
ny jako opiekun pracowników s³u¿by zdrowia, Koœció³ kieru-
je swoje orêdzie do tych, którzy czuwaj¹ nad naszym zdro-
wiem, a wiêc do lekarzy i pielêgniarek. Oni nigdy nie narze-
kaj¹ na brak pracy. Oni zawsze znajduj¹ pacjentów i intere-
santów. Jakie wskazania mo¿emy do nich dziœ zaadresowaæ,
w ich patronalne œwiêto? WyraŸmy je w kilku punktach.

a) Wszyscy pracownicy s³u¿by zdrowia powinni traktowaæ
swoj¹ pracê jako powo³anie, a nie jako zwyk³y zawód. Jest to
powo³anie do s³u¿by cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w sytu-
acji zagro¿enia zdrowia, a czasem i ¿ycia. Najwa¿niejsza dy-
rektywa w tym powo³aniu sprowadza siê do potrzeby podej-
œcia personalistycznego do ka¿dego cz³owieka. Chodzi o to,
by ka¿dego cz³owieka traktowaæ podmiotowo, szanuj¹c i uzna-
j¹c jego godnoœæ, a nie przedmiotowo, jako rzecz.

b) Z postulatu personalistycznego wyrasta postulat bezin-
teresownoœci. Tak jak kap³anom, tak i lekarzom grozi pokusa
uzyskiwania jak najwiêkszych profitów z wykonywanej pra-
cy. Trzeba ¿yczyæ wszystkim pracownikom s³u¿by zdrowia
postawy bezinteresownego poœwiêcania siê swoim pacjentom.
Takie bezinteresowne poœwiêcenie bywa jednak wynagradza-
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ne przez Pana Boga i ludzi, i to czêsto w zaskakuj¹cej i nie-
spodzianej formie, inaczej, ni¿ oczekuj¹ czy spodziewaj¹ siê
ludzie.

c) Wszyscy – i lekarze, i nielekarze – wszyscy siêgajmy
czêsto do tekstu Ewangelii, któr¹ nam zostawi³ œw. £ukasz.
Jest to Ewangelia broni¹ca ubogich i uciœnionych, Ewangelia
ukazuj¹ca Chrystusa jako lekarza dusz i cia³, jako mi³osierne-
go Nauczyciela. £ukaszowy obraz Jezusa jest nam tak bardzo
bliski. Odnawiajmy go w sobie przez lekturê jego Ewangelii.

d) Ka¿de œwiêto Aposto³a czy Ewangelisty, tak¿e dzisiej-
sze œwiêto Ewangelisty £ukasza przypomina nam o potrzebie
dawania œwiadectwa o Chrystusie. Czyñmy to w stylu wiel-
kich œwiadków Chrystusa, w stylu wytycznych otrzymanych
od naszego Mistrza za poœrednictwem œw. £ukasza.

Wiry – 18 paŸdziernika 2004 r.

20 PAŹDZIERNIKA – ŒW. JANA KANTEGO, KAP£ANA
Syr 3,30-4,10; Jk 2,14-17; Mt 25,31-40

M¹droœæ i œwiêtoœæ ozdob¹ cz³owieka nauki

1. Rys biograficzny œw. Jana z Kêt

Jan urodzi³ siê w Kêtach w 1390 roku. Studia w Akademii
Krakowskiej podj¹³ stosunkowo póŸno, bo dopiero w dwudzie-
stym trzecim roku ¿ycia. Po kilku latach osi¹gn¹³ tytu³ magi-
stra sztuk wyzwolonych (artes liberales). Przez 8 lat prowa-
dzi³ szko³ê klasztorn¹ w Miechowie u bo¿ogrobców. Wolny
czas poœwiêca³ na przepisywanie rêkopisów. W roku 1429 obj¹³
zajêcia na Wydziale Filozoficznym (facultas artium) Akade-
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mii. Równoczeœnie zacz¹³ studiowaæ teologiê. Uzyska³ drugie
magisterium i zosta³ kanonikiem i kustoszem u œw. Floriana
oraz proboszczem w Olkuszu. Z tej ostatniej funkcji szybko
zrezygnowa³. Wiêkszoœæ czasu nadal poœwiêca³ na przepisy-
wanie tekstów rêkopiœmiennych.

Jan zmar³ 24 grudnia 1473 roku. Zaraz po œmierci rozwin¹³
siê w Krakowie jego kult. Czczono go za jego wielkie mi³o-
sierdzie i troskê o ubogich. Zosta³ beatyfikowany w roku 1660,
zaœ kanonizowany w roku 1767. Doczesne szcz¹tki œwiêtego
spoczywaj¹ w koœciele œw. Anny w Krakowie.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

Teksty biblijne czytane w liturgiczne wspomnienie œw. Jana
z Kêt wychwalaj¹ mi³osierdzie i mi³oœæ  wzglêdem biednych.
Wskazania mêdrca z Ksiêgi Syracha s¹ pe³ne zachêty do nie-
sienia wsparcia ubogim: Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy
niezbêdnych do ¿ycia […]. ̄ ebrz¹cego w strapieniu nie odpy-
chaj, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy […]. Nak³oñ
ucha biednemu i ³agodnie odpowiedz mu spokojnymi s³owami
(Syr 4,1.4.8).

W drugim czytaniu przyjêliœmy s³ynne s³owa œw. Jakuba:
Tak te¿ i wiara, je¿eli nie by³aby po³¹czona z uczynkami, mar-
twa jest sama w sobie (Jk 2,17).

Tak¿e ewangeliczna scena S¹du Ostatecznego z pytaniami
o uczynki mi³osierdzia uwra¿liwia nas na koniecznoœæ poma-
gania bliŸnim w potrzebie.

Owo orêdzie biblijne o potrzebie mi³osierdzia wobec ubo-
gich mia³ przed oczyma œw. Jan Kanty. Jako kap³an by³ nie
tylko g³osicielem tego orêdzia, ale tak¿e jego wykonawc¹.
Dlatego te¿ pozosta³ w pamiêci Koœcio³a i nam dzisiaj przy-
pomina, co jest najwa¿niejsze w chrzeœcijañstwie.

3. Przes³anie œw. Jana Kantego do nas

Postaæ œw. Jana Kantego, profesora Akademii Krakowskiej
i zarazem wielkiego ja³mu¿nika ubogich, jest przyk³adem na
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piêkne po³¹czenie dwóch cnót: m¹droœci i mi³osierdzia. Jan
Kanty zdoby³ wysokie jak na tamte czasy wykszta³cenie. Ukoñ-
czy³ w Akademii dwa najwa¿niejsze fakultety. Podobno cie-
szy³ siê wysokim autorytetem w ówczesnych naukach wyk³a-
danych w Krakowie. Przy swojej uczonoœci nie zapomnia³ jed-
nak o ubogich. Uwa¿a³, ¿e obowi¹zkiem ka¿dego cz³owieka,
tak¿e uczonego, jest pochylanie siê nad ludzk¹ bied¹. W tym
wzglêdzie mo¿e byæ wzorem dla dzisiejszych przedstawicieli
œwiata nauki, by swojej aktywnoœci nie ograniczali jedynie do
dzia³alnoœci badawczej i dydaktycznej, ale pamiêtali i o cz³o-
wieku, o tych, którzy siê Ÿle maj¹.

Niestety, czasem spotykamy ludzi nauki, którzy poza
ksi¹¿k¹ niczego nie widz¹, którym problemy naukowe zas³a-
niaj¹ ¿ywego cz³owieka.

Módlmy siê podczas tej Eucharystii, dziœ szczególnie za
ludzi nauki, za nauczycieli akademickich wszystkich naszych
wy¿szych uczelni, by w swojej dzia³alnoœci naukowo-dydak-
tycznej widzieli ludzi w potrzebie i nie stronili od niesienia im
pomocy.

Kaplica Akademicka w gmachu PWT we Wroc³awiu – 20 paŸdziernika
1999 r.

24 PAŹDZIERNIKA – ŒW. ANTONIEGO MARII CLARETA,
BISKUPA
Iz 52,7-10; Mt 28,16-20

Ostatnie zlecenie Chrystusa

Wstêp

S³owa Chrystusa og³oszone w odczytanej ewangelii s¹ ostat-
nimi s³owami, jakie Jezus wypowiedzia³ tu na ziemi przed
swoim odejœciem do nieba. Dana mi jest wszelka w³adza na
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niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego.
Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata
(Mt 28,18-20).

S³owa, które siê mówi na po¿egnanie, maj¹ szczególne zna-
czenie. Nie wolno ich w ¿yciu zapomnieæ. Dziœ te s³owa po-
wiedzia³ Chrystus do nas tu zebranych, gdy wspominamy za-
³o¿yciela waszego zakonu, œw. Antoniego Mari Clareta. S¹ one
tak samo wa¿ne jak ongiœ, gdy zosta³y po raz pierwszy wypo-
wiedziane. Zatrzymajmy siê nad nimi. Ca³a wypowiedŸ Chry-
stusa zawiera trzy czêœci.

1. Chrystus w³adc¹ nieba i ziemi

 Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi (Mt 28,18).
Jezus przypomina, ¿e jest w³adc¹ w niebie i na ziemi. Jak tê
w³adzê zdoby³? Jak¹ bataliê musia³ stoczyæ, by tê w³adzê po-
si¹œæ? Chrystusowa droga do w³adzy nie prowadzi³a przez
podstêp, przez przebieg³¹ kampaniê wyborcz¹, przez pucz czy
jakiœ krwawy przewrót, zamach stanu. Jezus sta³ siê naszym
w³adc¹ przez pos³uszeñstwo, przez to, ¿e podda³ siê woli Ojca
a¿ do koñca, a¿ do przyjêcia œmierci krzy¿owej. U œw. Paw³a
w Liœcie do Filipian czytamy: Chrystus uni¿y³ samego siebie
stawszy siê pos³usznym a¿ do œmierci, i to œmierci krzy¿owej.
Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê
ponad wszelkie imiê (Flp 2,8-9).

Bracie, czy ju¿ wiesz, jak w królestwie Chrystusa zdobywa
siê w³adzê? Myœla³eœ mo¿e, ¿e przez nominacjê prze³o¿onych
czy te¿ przez jakieœ wybory? To nie tak. Oto przypomniano ci:
w królestwie Chrystusa, w Koœciele w³adzê zdobywa siê przez
pos³uszeñstwo, które jest s³u¿b¹. To pos³uszeñstwo, dodajmy
jeszcze, jest pos³uszeñstwem Bogu i w³asnemu sumieniu. Lecz
kto by miêdzy wami chcia³ siê staæ wielkim, niech bêdzie s³ug¹
waszym. A kto chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie
niewolnikiem wszystkich (Mk 10,43-44).
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2. Nakaz nauczania i udzielania chrztu

Druga czêœæ ewangelicznego tryptyku obejmuje s³owa: IdŸ-
cie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu
w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ
wszystko, co wam przykaza³em (Mt 28,19-20a). S³owa te sta-
nowi¹ nakaz misyjny. S³yszymy je dzisiaj w dzieñ uroczysto-
œci waszego patrona  i za³o¿yciela, który by³ wielkim misjona-
rzem. S³yszymy je tak¿e w Tygodniu Misyjnym, gdy myœlimy
i modlimy siê za siewców Ewangelii w krajach misyjnych.
S³owa te kiedyœ w szczególny sposób weŸmiemy na drogê
nowego ¿ycia w dniu œwiêceñ kap³añskich. Nauczanie tego,
co Jezus przykaza³, oprócz funkcji liturgicznych, sakramen-
talnych, bêdzie naczelnym zadaniem waszego ¿ycia.

Czy jest jakiœ zwi¹zek miêdzy t¹ przysz³¹ misj¹ przepo-
wiadania Ewangelii a obecnym waszym czasem formacji se-
minaryjnej? Jest zwi¹zek bardzo œcis³y. Bêd¹c bowiem w se-
minarium, jesteœcie na etapie poznawania s³owa Bo¿ego. Za-
nim siê Ewangeliê bêdzie g³osiæ, trzeba dobrze j¹ poznaæ. I tu
trzeba bardzo wyraŸnie powiedzieæ, ¿e ca³e wasze studium fi-
lozofii, a szczególnie studium teologii, ma byæ nie czym in-
nym jak poznawaniem s³owa Bo¿ego, poznawaniem prawdy
objawionej przyniesionej przede wszystkim przez Chrystusa.
Ostatnie dokumenty Koœcio³a, szczególnie posynodalna adhor-
tacja Pastores dabo vobis przypomina, ¿e formacja teologicz-
na, intelektualna winna byæ narzêdziem ewangelizacji. Dlate-
go pomyœl: jak studiujesz? ; jak siê przyk³adasz do poznawa-
nia s³owa Bo¿ego, czyli do studium teologii? Oto s³yszysz od
tych, którzy ju¿ siej¹, jak trudna jest dziœ gleba, na któr¹ siê
rzuca ziarno Bo¿ego s³owa; jak trudne s¹ tak¿e okolicznoœci,
klimat tej siejby. Mówili o tym np. w ostatni¹ sobotê nasi ksiê-
¿a neoprezbiterzy na pierwszym swoim Dniu Skupienia. Pa-
miêtaj: jak kradniesz czas z czytania Pisma Œwiêtego, jak skra-
casz czas swego studium teologii albo zamieniasz go na pi-
cie herbatek, kawek czy lekk¹ lekturê, czy ogl¹danie telewi-
zji – to wyjdziesz kiedyœ na zagon Pañski jako kiepski siew-
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ca. A wiêc studiuj, czytaj, medytuj, omadlaj swoj¹ przysz³¹
siejbê.

Pamiêtaj tak¿e, ¿e ju¿ dzisiaj jesteœ siewc¹, ju¿ dzisiaj wi-
nieneœ realizowaæ owo: IdŸcie i nauczajcie. W jaki sposób?
Przede wszystkim w sposób mistyczny, duchowy. Jesteœ na
s³u¿bie Ewangelii, jeœli siê modlisz za g³osicieli s³owa Bo¿e-
go, za misjonarzy. Jesteœ na s³u¿bie Ewangelii, jeœli modlisz
siê za swego kolegê, który jeszcze nie pokocha³ s³owa Bo¿e-
go, a z tob¹ studiuje. Jesteœ na s³u¿bie Ewangelii, gdy dajesz
kolegom dobry przyk³ad. I tu dochodzimy do trzeciego wa¿-
nego zadania, jakie siê ³¹czy z g³oszeniem s³owa Bo¿ego.
Oprócz poznania i g³oszenia Ewangelii ci¹¿y na nas zobowi¹-
zanie œwiadczenia o Ewangelii, czyli potwierdzanie i wype³-
nianie s³owa Bo¿ego.

Pamiêtaj, jesteœ synem Niepokalanego Serca B³ogos³awio-
nej Maryi Dziewicy. Jak Ona wype³nia³a s³owo Bo¿e, to do-
brze wiesz. Przez ca³e ¿ycie wype³nia³a wiernie fiat powie-
dziane Bogu na pocz¹tku, tak¿e wtedy, gdy sta³a pod krzy-
¿em.

Popatrz tak¿e na za³o¿yciela zakonu, jak on piêknie wype³-
nia³ Ewangeliê i wytyczy³ ci drogê ¿ycia. Nie bêdê ci dzisiaj
o nim wiêcej mówi³, bo go znasz. Wiesz, jak sia³ s³owo Bo¿e
i jak o nim œwiadczy³. A s³ysza³eœ o 51 hiszpañskich mêczen-
nikach klaretyñskich z sierpnia 1936 roku? Oni potwierdzili siej-
bê Ewangelii mêczeñstwem. Ta krew przelana jest wielkim skar-
bem dla Koœcio³a i dla zakonu. Ta krew zobowi¹zuje, zobowi¹-
zuje szczególnie was, bracia misjonarze klaretyni.

3. Zapewnienie o obecnoœci Chrystusa z nami

 Trzecia czêœæ naszego dzisiejszego tryptyku zamyka siê
w s³owach: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do
skoñczenia œwiata (Mt 28,20b). A wiêc nie bêdziesz sia³ sam.
A wiêc nie jesteœ dzisiaj w seminarium sam. On ci pomaga
poznawaæ s³owo Bo¿e. On ci pomaga studiowaæ. Jego masz
pod rêk¹ na zawo³anie. Czy kochasz to miejsce, gdzie On miesz-
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ka? Czy dobrze ci jest z Nim? On jest na dzisiejszym ¿niwie
czêsto niewidoczny, ukryty, ale jest, jest w tym dalekim i bli-
skim œwiecie. Oby On by³ dla ciebie Kimœ, kim siê cieszysz,
kogo szukasz, kogo kochasz. Niech tak siê stanie.

Klasztor Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca B³ogos³awionej
Maryi Dziewicy (Ksiê¿y Klaretynów) – 24 paŸdziernika 1994 r.

28 PAŹDZIERNIKA – ŒWIÊTYCH APOSTO£ÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Ef 2,19-22; £k 6,12-19

Ewangelia powo³ania

1. Sylwetki Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza

Koœció³ od pocz¹tku otacza³ wielk¹ czci¹ pierwszych
uczniów Chrystusa, których nazywamy Aposto³ami. Wielk¹
wagê przywi¹zywa³ do ich czci. Dzieñ liturgicznego wspomnie-
nia ka¿dego z nich by³ wielkim œwiêtem Koœcio³a. Oni bowiem
zostali powo³ani przez Chrystusa. Stali siê œwiadkami Jego
nauczania i cudów. Byli œwiadkami Jego zmartwychwstania.
Przekazali Koœcio³owi wiarê w Chrystusa.

Dziœ czcimy dwóch mo¿e mniej znanych, ale dla Koœcio³a
tak¿e wa¿nych Aposto³ów: Szymona i Judê Tadeusza. Niewiele
jest informacji o nich w Ewangeliach. O Szymonie Nowy Te-
stament wspomina zaledwie cztery razy (Mt 10,4; Mk 3,18;
£k 6,15; Dz 1,13). Œw. £ukasz przydaje mu przydomek „Gor-
liwy”, co oznacza³oby, ¿e odznacza³ siê wielk¹ gorliwoœci¹
w sprawach wiary.

Niewiele te¿ wiemy o Apostole Judzie Tadeuszu, drugim
patronie dnia dzisiejszego i patronie waszego koœcio³a. Nie-
którzy egzegeci s¹dz¹, ¿e by³ bratem Jakuba M³odszego i krew-
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nym Pana Jezusa. Wœród pism Nowego Testamentu znajduje-
my jego List. Nie wiemy, dok¹d uda³ siê po Wniebowst¹pie-
niu na g³oszenie Ewangelii i dawanie œwiadectwa o Chrystu-
sie. Jest jednak pewne, ¿e koñczy³ ¿ycie ziemskie jako mê-
czennik, jako szczególny œwiadek Tego, który go powo³a³ do
grona Dwunastu. W pobo¿noœci wiernych œw. Juda Tadeusz
jest wzywany w sprawach beznadziejnych.

Ewangelia dziœ czytana przybli¿a nam scenê powo³ania
pierwszych uczniów. Jakie ma odniesienie ta ewangelia do
naszego ¿ycia? Jakie jest jej przes³anie dziœ do nas?

2. Jesteœmy powo³ani przez Pana

Bardzo wymowne by³o zdarzenie poprzedzaj¹ce wybór
Dwunastu. Noc poprzedzaj¹c¹ dzieñ powo³ania pierwszych
uczniów Chrystus spêdzi³ na modlitwie. Czuwanie nocne i roz-
mowa z Ojcem by³y przygotowaniem do tego, co mia³o doko-
naæ siê w ci¹gu dnia, do wyboru grona Dwunastu, do tworze-
nia najbli¿szego krêgu uczniów. Jezus przed tym wa¿nym wy-
darzeniem spêdzi³ noc na modlitwie. Przez to chcia³ nas za-
chêciæ do modlitwy, do trwania przed Bogiem przed wa¿nymi
decyzjami i donios³ymi wydarzeniami.

St¹d te¿ lepiej rozumiemy, dlaczego kandydaci do œwiêceñ
diakonatu, prezbiteratu ostanie chwile przed przyjêciem œwiê-
ceñ spêdzaj¹ na rekolekcjach. Zachêca siê tak¿e do modlitwy
i skupienia przed przyjmowaniem pozosta³ych sakramentów.

Opowiadanie Ewangelisty o powo³aniu pierwszych uczniów
przypomina nam o naszym powo³aniu. To powo³anie jest wie-
lowymiarowe. Jesteœmy powo³ani do ¿ycia. Bóg nam wybra³
akurat taki czas ¿ycia w historii, akurat takie miejsce na zie-
mi. Mog³o nas nie byæ, a jesteœmy. Nasze ¿ycie, nasze istnie-
nie jest darem Boga. Wyznajemy, ¿e to Bóg nas powo³a³ do
¿ycia.

Wkrótce potem, gdy pojawiliœmy siê na tym œwiecie, Bóg
uczyni³ nas swoimi dzieæmi. Przez sakrament chrztu weszli-
œmy w kr¹g uczniów Chrystusa. Potem Bóg powo³a³ nas do
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ró¿nych zawodów, jednych do ma³¿eñstwa, innych do kap³añ-
stwa, do ¿ycia zakonnego, jeszcze innych do ¿ycia samotne-
go. Mo¿na pytaæ: które powo³anie jest najwa¿niejsze? Odpo-
wiadamy: wszystkie s¹ wa¿ne. Zreszt¹, nie jest wa¿ne jakie
jest powo³anie, ale jak je wype³niamy. Wa¿ne jest to, abyœmy
umieli cieszyæ siê naszym powo³aniem. Cieszmy siê powo³a-
niem, najpierw tym do ¿ycia. Cieszmy siê powo³aniem do by-
cia dzieckiem Bo¿ym. W tym powo³aniu otrzymaliœmy wielk¹
godnoœæ. Niektórzy zazdroszcz¹ innym wielkich pieniêdzy,
fortuny, uzdolnieñ, talentów. Cieszmy siê ka¿dym powo³aniem,
takim jakie otrzymaliœmy. Nie jest wa¿ne, kto kim jest, ale jak
wype³nia wolê Pana Boga.

Wielu zazdroœci innym tytu³ów, stanowisk, godnoœci. Nie
mów, ¿e nic nie znaczysz, ¿e jesteœ cz³owiekiem ma³o wa¿-
nym, mo¿e nawet – jak mniemasz – nikomu niepotrzebnym.
Twoje powo³anie jest bardzo wa¿ne. Gdyby nie by³o wa¿ne,
to by ciê nie by³o. Nie ma powo³añ niewa¿nych. Niewa¿ne
zatem: kim jesteœ: czy biskupem, czy ksiêdzem, czy matk¹,
czy ojcem, czy profesorem, czy kierowc¹, czy górnikiem, czy
rolnikiem, czy osob¹ zakonn¹, czy zamê¿n¹, czy samotn¹, czy
zdrow¹, czy chor¹, czy wykszta³con¹, czy prost¹. Wa¿ne jest
to, jak wype³niasz swoje powo³anie. Jesteœ wielki, jak wype³-
niasz dobrze swoje powo³anie. Wtedy masz wp³yw na zmianê
œwiata. Twoje dobre ¿ycie, twoje dobre œwiadectwo, twoje
wierne wype³nianie powo³ania zmienia œwiat na lepszy.

3. Chrystus nasz¹ si³¹ w wype³nianiu powo³ania

Wype³nianie powo³ania nie jest ³atwe. Aposto³om te¿ nie
by³o ³atwo. Si³¹ ich by³ Chrystus. Ewangelia dzisiejsza w ostat-
nim zdaniu przypomnia³a, ¿e ca³y t³um stara³ siê Go dotkn¹æ,
poniewa¿ moc wychodzi³a od Niego i uzdrawia³a wszystkich
(£k 6,19).

Wa¿ne by³y owe dotkniêcia Chrystusa. Dziœ Chrystus na-
dal dotyka ludzi swoj¹ moc¹, dotyka nas. Zaczerpnijmy prze-
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to z tego o³tarza moc do wype³niania naszego powo³ania. Ten
sam Chrystus jest tutaj z nami, jest z t¹ sam¹ Bo¿¹ moc¹ – dziœ
dla nas. Z wiar¹ i ufnoœci¹ dotykajmy przeto Chrystusa i do-
stêpujmy uzdrowienia z naszych chorób. Moc¹ od Niego czer-
pan¹ wype³niajmy jak najlepiej nasze powo³anie.

Legnica, par. pw. œw. Judy Tadeusza – 28 paŸdziernika 1999 r.
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4 LISTOPDA – ŒW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA
Rz 12,3-13; J 10,11-16

Œw. Karol Boromeusz – wzorem mi³oœci do
Koœcio³a

1. Rysy œwiêtoœci œw. Karola Boromeusza (1538-1584)

Odpust parafialny jest dniem, w którym zatrzymujemy siê
przed sylwetk¹ niebieskiego patrona. Jemu na nowo powie-
rzamy siê w opiekê, prosimy go o wstawiennictwo przed Bo-
giem, a tak¿e odnawiamy zobowi¹zanie do naœladowania go
w naszym codziennym ¿yciu. Gdy dzisiaj mamy zawierzyæ siê
na nowo patronowi wspólnoty parafialnej w Wo³owie, przy-
bli¿my sobie jego postaæ i pomyœlmy, przez co sta³ siê on œwiê-
tym, co szczególnie znamionowa³o jego ¿ycie i w zwi¹zku
z tym, jakie zobowi¹zanie przekazuje nam Bóg i Koœció³ przez
fakt przyznania nam akurat takiego œwiêtego patrona.

Wracamy najpierw do epoki, w której ¿y³ wasz œwiêty pa-
tron. Jest to wiek XVI: okres Soboru Trydenckiego (1545-1563)
i czasy po tym¿e soborze – czasy trudne, prze³omowe.

Koœció³ w Europie prze¿ywa wtedy kryzys. Wybucha
w Niemczech reformacja. Nastêpuj¹ nowe podzia³y i rozbicia
w Koœciele. Zbiera siê sobór w Trydencie. Trwa on z przerwa-
mi a¿ 18 lat. Podejmuje siê wa¿ne decyzje dla Koœcio³a. Zo-
staje okreœlona nauka katolicka kwestionowana przez prote-
stantów. W ró¿nych krajach katolickich jawi¹ siê œwiêci lu-
dzie.W takim kontekœcie pojawia siê w Koœciele we W³oszech
sylwetka Karola Boromeusza. Jest on spokrewniony z papie-
¿em Piusem IV. Papie¿ jest jego wujem. Wprowadza go w kr¹g
osób duchownych. Mianuje go kardyna³em i biskupem ogrom-
nej diecezji w Mediolanie. W tym przypadku owo rodzinne
poparcie papie¿a przynios³o Koœcio³owi wielki po¿ytek du-
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chowy. Biskup i kardyna³ Karol Boromeusz zadziwi³ ówcze-
sny Koœció³ swoim m¹drym pasterzowaniem. Urós³ do rangi
wielkiego, m¹drego biskupa, pasterza w Koœciele. Jako biskup
wizytowa³ systematycznie swoj¹ ogromn¹ diecezjê. Spotyka³
siê przeto z ludem wiernym Koœcio³a. Urz¹dzi³ a¿ 18 syno-
dów(13 diecezjalnych i 5 prowincjonalnych), na których kszta³-
towa³ postawê intelektualn¹ i moraln¹ swojego duchowieñstwa.
Jako biskup diecezji za³o¿y³ pierwsze seminarium duchowne.
Przez to jako pierwszy wykona³ zalecenie Soboru Trydenckie-
go wzywaj¹ce do zak³adania w Koœciele seminariów duchow-
nych, instytucji do kszta³cenia i wychowywania kandydatów
do kap³añstwa.

Ponadto kard. Karol Boromeusz urz¹dza³ uroczystoœci re-
ligijne i odbywa³ pielgrzymki do znanych w Europie sanktu-
ariów. Przy tym pisa³ tak¿e cenne dzie³a teologiczne. Szcze-
gólnym rysem jego pasterzowania by³a troska o biednych i ubo-
gich. Uwa¿a³ ubogich za wielki skarb Koœcio³a, za cz¹stkê,
której nale¿y szczególnie s³u¿yæ.

Patrz¹c na ca³okszta³t ¿ycia œw. Karola Boromeusza, mo¿-
na przeto w jego pos³udze wyró¿niæ dwie szczególne cechy:
mi³oœæ pastersk¹ do Koœcio³a oraz pos³ugê ubogim i potrzebu-
j¹cym. Uwydatniaj¹c te rysy, które zdobi³y œw. Karola Boro-
meusza, popatrzmy na nasz¹ mi³oœæ do Koœcio³a i na nasz sto-
sunek do ludzi ubogich.

2. Mi³oœæ Koœcio³a w ¿yciu œw. Karola Boromeusza
          i w naszym ¿yciu

Na dzisiejszej odpustowej liturgii odczytaliœmy ewangeliê
o dobrym pasterzu. Chrystus nazwa³ siê dobrym pasterzem.
Jest On dobrym pasterzem nas wszystkich. S³owa o dobrym
pasterzu odnosimy dziœ tak¿e do œw. Karola Boromeusza. On
by³ – na wzór Chrystusa – tak¿e dobrym pasterzem. Po prostu
kocha³ Koœció³, jako Matkê karmi¹c¹ ludzi Bo¿ym s³owem
i Bo¿ym chlebem. Zostawi³ nam przez to wielk¹ zachêtê, we-
zwanie do mi³owania Koœcio³a.
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¯yjemy w czasach odnawiania siê ataków na Koœció³. Ile¿
dziœ krzykaczy, ile¿ ludzi opluwaj¹cych Koœció³. Krytyka lu-
dzi Koœcio³a sta³a siê w wielu krajach manier¹ œwiadcz¹c¹
o normalnoœci. Tej krytyki nie brak i w naszym kraju. W roku
50-lecia polskiej organizacji koœcielnej za Ziemiach Zachod-
nich i Pó³nocnych wspominamy czasy re¿imu komunistycz-
nego w naszym kraju. Ziemie Zachodnie mia³y staæ siê szcze-
gólnym poligonem ateizmu. Tu na tych ziemiach mia³o po-
wstaæ spo³eczeñstwo socjalistyczne bez Boga, bez Koœcio³a.
Wytrzymaliœmy ten napór myœli ateistycznej. Nie zdo³ano za-
mkn¹æ Seminarium Duchownego we Wroc³awiu i innych mia-
stach. Nie rozpêdzono zupe³nie mêskich i ¿eñskich zgroma-
dzeñ zakonnych. Ocaliliœmy nasz¹ wiarê i obyczaje chrzeœci-
jañskie. Dokona³o to siê w du¿ej mierze dziêki ofiarnej, od-
wa¿nej postawie polskiego duchowieñstwa. To nasi kap³ani
zachêcali przyby³¹ tu ludnoœæ do tworzenia nowego ¿ycia. Sami
odbudowywali i wznosili nowe œwi¹tynie i przez to mobilizo-
wali ludzi do pokochania tych ziem, które po wiekach wróci³y
do Macierzy.

Dziœ, gdy komunizm upad³, nowe upiory dobieraj¹ siê do
Koœcio³a. W nasze polskie ¿ycie – pod os³on¹ demokratycz-
nych i wolnoœciowych hase³ – wkracza myœl liberalizmu. Dzi-
siejsi wrogowie Koœcio³a mieni¹ siê byæ przyjació³mi cz³o-
wieka. Szermuj¹ has³ami w rodzaju: „trzeba wyzwoliæ siê spod
panowania duchownych, trzeba odejœæ od Koœcio³a, bo on
ogranicza ludzk¹ wolnoœæ, bo on stawia ¿¹dania. A cz³owiek
jest wolny. Nic go nie mo¿e obowi¹zywaæ i krêpowaæ jego wol-
noœci. «Róbta, co chceta, i to na luzie»” – to has³o dziœ propago-
wane.

Og³asza siê, ¿e wszystkim niepowodzeniom spo³ecznym,
gospodarczym winny jest Koœció³ hierarchiczny, biskupi, ksiê-
¿a, a nawet papie¿. Co to oznacza, gdy na drugi dzieñ po wy-
jeŸdzie Ojca œw. z Polski, w maju br. premier Józef Oleksy wo-
bec ca³ego narodu oœwiadcza: „Ja siê z papie¿em nie zgadzam,
papie¿ przesadzi³ w ocenie sytuacji w Polsce”?
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A sprawa konkordatu, czy¿ nie jest przejawem arogancji
wobec Koœcio³a w Polsce, wobec Stolicy Apostolskiej?

Te postawy próbuje siê utrwalaæ u ludzi poprzez œrodki
masowego przekazu.

W pi¹tek 3 listopada przemierza³em nasz kraj samocho-
dem. Przeje¿d¿aj¹c przez Polskê centraln¹, zabra³em do sa-
mochodu starsz¹ kobietê z niewielkiej wsi, udaj¹c¹ siê do po-
bliskiego miasteczka za³atwiaæ jakieœ sprawy. Poniewa¿ by³o
to dwa dni przed wyborem prezydenta w Polsce, zapyta³em j¹:
Na kogo pani g³osuje? „Na Aleksandra Kwaœniewskiego” –
us³ysza³em. Poda³a przy tym racje swojego wyboru. A w dal-
szej czêœci rozmowy podjê³a ostr¹ krytykê kap³anów i bisku-
pów. Dziwi³em siê, sk¹d tyle¿ agresywnoœci, a nawet jadu jest
w tej osobie do duchowieñstwa. Najwa¿niejszy zarzut pod
adresem osób duchownych sprowadza³ siê do tego, ¿e ksiê¿a
i biskupi mieszaj¹ siê w politykê i przez to prowadz¹ nasz kraj
do katastrofy. W reakcji na to zapyta³em: który to minister
w rz¹dzie premiera Oleksego jest ksiêdzem? jakich zna pani
parlamentarzystów, którzy s¹ duchownymi? a który wojewo-
da jest osob¹ duchown¹? By³a zaskoczona tymi pytaniami.

Œw. Karol Boromeusz pyta nas dzisiaj o nasz¹ mi³oœæ do
Koœcio³a. Czy mi³ujesz Koœció³ jako twoj¹ Matkê, która ciê
karmi, która wyprasza dla ciebie Bo¿e mi³osierdzie, która bê-
dzie siê za ciebie modliæ, gdy zamkniesz oczy na ten doczesny
œwiat? Nie bêd¹ siê za ciebie modliæ ludzie niewierz¹cy, ale ci
pobo¿ni, tak¿e kap³ani stan¹ przy o³tarzu i nad grobem, aby
prosiæ dla ciebie o szczêœliwe miejsce w wiecznoœci. Dlatego
kochaj Koœció³. Broñ jego spraw. W nim przed laty sta³eœ siê
dzieckiem Bo¿ym. Koœció³ karmi ciê s³owem prawdy. Zobacz,
jak ok³amuje ciê œwiat. Manipuluje siê s³owem w telewizji,
radiu, w prasie. Koœció³ zaœ karmi ciê zawsze zdrowym pokar-
mem, prawd¹, m¹droœci¹ Bo¿¹.

Kochaj wiêc Koœció³ jak dobr¹ matkê i broñ jego spraw.
Gdy podwa¿aj¹ s³uszne, Bo¿e zasady, np. prawo do ¿ycia nie-
narodzonych, broñ stanowiska Koœcio³a, broñ prawdy. Nie
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przyklaskuj tym, którzy Koœció³ opluwaj¹ i wyszydzaj¹. My
siê ateistów i wolnomyœlicieli nie boimy. Ewangelia jest naj-
silniejsz¹ myœl¹, niemaj¹c¹ równej sobie. Owszem, bywa³a
i jest deptana, ale nikt jej nie zwyciê¿y, bo za ni¹ stoi Ten,
który powiedzia³: Miejcie odwagê: Jam zwyciê¿y³ œwiat
(J16,33). Nikt, kto podnosi rêkê na Pana Boga i na Koœció³,
nie odniesie ostatecznego zwyciêstwa. Zwyciêstwo nale¿y do
Boga, do prawdy, do dobra.

Kochaj zatem Koœció³ za wzorem patrona tej wspólnoty
parafialnej, œw. Karola Boromeusza. I druga szczególna cecha
œw. Karola Boromeusza – troska o chorych i biednych.

3. Troska o ubogich i biednych w pos³udze biskupiej
          kard. Karola Boromeusza i w naszym ¿yciu

We fragmencie Listu œw. Paw³a Aposto³a do Rzymian czy-
taliœmy dzisiaj s³owa: Mi³oœæ niech bêdzie bez ob³udy. Miejcie
wstrêt do z³ego, pod¹¿ajcie za dobrem. W mi³oœci braterskiej
nawzajem b¹dŸcie ¿yczliwi. W okazywaniu czci jedni drugich
wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie siê w gorliwoœci. B¹dŸcie p³o-
miennego ducha. Pe³nijcie s³u¿bê Panu. Weselcie siê nadziej¹.
W ucisku b¹dŸcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzaj-
cie potrzebom œwiêtych. Przestrzegajcie goœcinnoœci (Rz
12,9-13). S³owa niniejsze zawieraj¹ bogaty program chrzeœci-
jañskiego ¿ycia. By³ to program m.in. œw. Karola Boromeusza,
program czynienia dobra drugim, szczególnie s³abym, bied-
nym i potrzebuj¹cym.

Dzielenie siê z innymi prawd¹, dobrem, mi³oœci¹ jest istot¹
ewangelicznego ¿ycia.

Kielecczyznê we wrzeœniu br. (1995) dotknê³a dotkliwa po-
wódŸ. Biskup kielecki Kazimierz Ryczan zarz¹dzi³ zbiórkê na
powodzian. W jednej parafii przysz³a do biura kobieta, by z³o-
¿yæ skromn¹ ofiarê od siebie. Do swojej ofiary doda³a sumê
30 dolarów od jej syna, inwalidy. Syn zbiera³ pieni¹dze na nowy
wózek inwalidzki. Zgromadzi³ 60 dolarów. Gdy siê dowiedzia³
o klêsce powodzi i o zbiórce na rzecz tych, którzy najwiêcej



302

stracili, postanowi³ przekazaæ po³owê zaoszczêdzonej kwoty
ofiarom powodzi. Powiedzia³ – „ja jeszcze mogê poczekaæ”.
Informacja o powy¿szym zdarzeniu dotar³a do Warszawy, do
Katolickiej Agencji Informacyjnej. Znalaz³ siê szybko spon-
sor. Zakupiono ch³opcu nowy wózek.

Dobro rodzi dobro. Kto siê dzieli z innymi, ten nie biednie-
je, ale staje siê bogatszy.

W obliczu ofiarnej i dobroczynnej postawy œw. Karola Bo-
romeusza pytam ciê o twoj¹ dobroæ dla cz³owieka. Jakie masz
oczy? Czy widzisz potrzebuj¹cych? Czy serce masz wra¿liwe
i otwarte na potrzeby drugich?

W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie cze-
kaj na czyjœ uœmiech, czyjeœ dobre s³owo. Ty pierwszy siê
uœmiechaj, ty pierwsza kieruj ku innym ¿yczliwe s³owo.

W ucisku b¹dŸcie cierpliwi. Bycie dobrym wymaga szcze-
gólnej cierpliwoœci. Umiej cierpliwie czekaæ. Nie wszystko da
siê od razu zmieniæ. B¹dŸ cierpliwy w oczekiwaniu na dobro
i sam cierpliwie rozdawaj siebie drugim.

Czas koñczyæ tê refleksjê odpustow¹. Powierzaj¹c siê dzi-
siaj œw. Karolowi, patronowi waszej wspólnoty parafialnej,
proœmy usilnie Chrystusa, aby w nas zosta³y owoce œwiêtoœci,
szczególnie w tych dziedzinach, które znamionowa³y œwiêtoœæ
tego patrona. Niech ta Eucharystia odpustowa przymno¿y nam
mi³oœci do Koœcio³a i przeobrazi nasze serca w serca bardziej
wra¿liwe i oddane drugim ludziom.

Wo³ów, par. pw. œw. Karola Boromeusza – 5 listopada 1995 r.; L¹dek
Zdrój, Wrzosówka – 6 listopada 2004 r.
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11 LISTOPADA – ŒW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
Iz 61, 1-3a ; Mt 25, 31-40.

Przez s³u¿bê biednym do szczêœliwej
wiecznoœci

1. W klimacie listopadowej zadumy

Wkraczamy w ostatnie tygodnie roku koœcielnego. Przed
kilkoma dniami rozpoczêliœmy ju¿ miesi¹c listopad, miesi¹c
szarugi jesiennej, gasn¹cej przyrody, miesi¹c ostatnich spada-
j¹cych liœci z drzew, miesi¹c pierwszych przymrozków.

Koœció³ œw. w tym ostatnim etapie roku liturgicznego kie-
ruje nasz¹ myœl ku sprawom ostatecznym. Przed tygodniem
w uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych ogarnialiœmy nasz¹ myœl¹
wspólnotê œwiêtych w niebie, a zaraz potem poszliœmy na na-
sze cmentarze, by z³o¿yæ dar modlitwy naszym zmar³ym, szcze-
gólnie tym najbli¿szym – tym, których pamiêtamy, którzy mo¿e
jeszcze tak niedawno byli wœród nas ¿yj¹cych. Odwiedziny
grobów, nasza modlitwa za zmar³ych, nasze kwiaty i lampki
z³o¿one na miejscach ich spoczynku – to wszystko by³o ja-
kimœ przypomnieniem, ¿e nie mamy tu na ziemi sta³ego miej-
sca, domu.

Ziemia nie jest wieczn¹ ojczyzn¹ naszego ¿ycia. Opusz-
czaj¹ j¹ bowiem ludzie. Nie jesteœmy tu na ziemi zameldowa-
ni na stale. Nasz dom wieczystego, sta³ego przebywania jest
poza t¹ ziemi¹. Na cmentarzu mamy coraz wiêcej znajomych,
a coraz mniejwœród ¿yj¹cych. Kolejka przed nami siê nieustan-
nie skraca, a za nami wyd³u¿a. Idziemy wszyscy ku wieczno-
œci. Taka jest najg³êbsza prawda o naszym ¿yciu tu na ziemi.

¯ycie ziemskie ka¿dego cz³owieka przemija, a wiecznoœæ
trwa. „Czas ucieka, wiecznoœæ czeka”  –g³osz¹ napisy na bra-
mach niektórych cmentarzy. Nasze lata przemijaj¹ jak trawa,
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a Ty, Bo¿e, trwasz na wieki – wyznaje psalmista. I jest to szcze-
gólnie wa¿ne, ¿e jest Bóg, w którym ma siê utrwaliæ, uwiecz-
niæ nasze ¿ycie, ¿e nie idziemy donik¹d, nie zd¹¿amy ku pust-
ce, ku nicoœci, ale idziemy ku czemuœ i ku Komuœ. U kresu
¿ycia oczekuje nas Bóg. Od Niego wywodzi siê nasze ¿ycie,
istnienie. To On nas zechcia³ mieæ. On nas powo³a³ kiedyœ do
¿ycia. On nas przyprowadzi³ tu na ten œwiat. Nie kto inny –
tylko ostatecznie On – Pan ¯ycia i Wiecznoœci. I On nas kie-
dyœ w okreœlonej godzinie zawo³a z tego domu ziemskiego do
siebie. Wypisze nas z listy mieszkañców tej ziemi. Czas na-
szego odejœcia st¹d jest ju¿ ustalony. Jest tylko zakryty na ra-
zie przed naszymi oczami. G³ówny Gospodarz nieba i ziemi
przychodzi czasem po niektórych mieszkañców zupe³nie nie-
spodziewanie.

Dziewi¹tego maja tego roku pasa¿erowie wsiadaj¹cy do
samolotu, który mia³ ich przewieŸæ na kontynent amerykañ-
ski, nie spodziewali siê, ¿e wystartowali z lotniska Okêcie
z Warszawy na spotkanie ze œmierci¹ – na spotkanie z Bogiem.
Mo¿e siê bardzo cieszyli, ¿e uda³o siê im zdobyæ paszport i wi-
zê, ¿e bêd¹ mogli zobaczyæ trochê inny œwiat, ¿e bêd¹ mogli
mo¿e przywieŸæ trochê grosza. Pan nieba i ziemi przyszed³ po
nich o godzinie, której siê nie spodziewali.

2. Koñcowy egzamin z mi³oœci

Bóg sprawiedliwie oceni ¿ycie ka¿dego cz³owieka. Pytaj¹
czasem ludzie: Gdzie siê tam wszyscy pomieœcimy? Jak tam
bêdzie? Czy bêdziemy wszystko o sobie wiedzieæ? Czy bê-
dziemy widzieæ ludzi, których tu zostawimy? Co bêdziemy
tam w nowym œwiecie czyniæ?

Jest to wszystko okryte dla nas tajemnic¹. Wiêcej na ten
temat nie wiemy. Chrystus nam wszystkiego nie powiedzia³.
Zreszt¹ nie móg³ do koñca powiedzieæ, bo i tak byœmy nie zro-
zumieli. Jedno jest jednak pewne: nasze ¿ycie ziemskie bêdzie
przez Boga sprawiedliwie ocenione. Bêdzie to ostatni egza-
min, ostatnie rozliczenie siê z naszego ziemskiego w³odarze-



305

nia, z naszych talentów i otrzymanych darów i ³ask. Bêdzie to
S¹d Ostateczny.

O co bêdzie ów Sêdzia Najwy¿szy pyta³? – Bêdzie pyta³
o nasz stosunek do cz³owieka w potrzebie. Bêdzie to zatem
egzamin z mi³oœci. By³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em
spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêli-
œcie Mnie; by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory,
a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do
Mnie. […] Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnieœcie uczynili (Mt 25,35-36.40). A wiêc
bêdziesz siostro i bracie pytany o cz³owieka, nie jakiegoœ cz³o-
wieka abstrakcyjnego, cz³owieka, którego nie znasz, którego
nie widzia³eœ, nie s³ysza³eœ. Bêdziesz pytany o cz³owieka, tego,
z którym ¿y³eœ, którego poœlubi³eœ, który jest twoim s¹siadem,
który jest twoim koleg¹ w pracy, którego kiedyœ widzia³eœ na
ulicy i czegoœ potrzebowa³, który le¿a³ w szpitalu, który coœ ci
by³ winien, któremu mia³eœ przebaczyæ. Bêdziesz pytany
o cz³owieka, gdy¿ stosunek do cz³owieka okreœla twój stosu-
nek do Boga.

Mi³oœæ cz³owieka ma dwa piêtra. Na parterze jest mi³oœæ
do cz³owieka, a na piêtrze mi³oœæ Boga. Na piêtro trzeba iœæ
przez parter. Do mi³oœci Boga idzie siê przez mi³oœæ do cz³o-
wieka.

3. Œw. Marcin wzywa nas do czynów mi³oœci

Tak¹ w³aœnie drog¹ mi³oœci kroczy³ przed wiekami – kon-
kretnie w IV w. po Chrystusie wasz niebieski patron, œw. Mar-
cin. Szed³ przez tê ziemiê do Boga, do domu wiecznego drog¹
mi³oœci. Znamy wszyscy dobrze ten piêkny szczegó³ z jego
¿ycia, jak to w pobli¿u miasta Amiens, napotkanemu ¿ebrako-
wi odda³ po³owê swego p³aszcza. Nastêpnej nocy ukaza³ mu
siê Chrystus odziany w ten p³aszcz. To by³o to najwa¿niejsze,
za co go Koœció³ pokocha³ i za co odbiera dziœ od nas czeœæ.
Wprawdzie Marcin by³ tak¿e mê¿em dobrej modlitwy, by³ ka-
znodziej¹, misjonarzem, wytrwa³ym siewc¹ prawdy Ewange-
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lii, ale to, w czym siê najbardziej upodobni³ do Chrystusa, to
by³a w³aœnie jego mi³osierna, dobroczynna postawa wobec
cz³owieka w potrzebie. Tak go zapamiêtano i tak go ca³e wie-
ki przedstawiaj¹ – jako ¿o³nierza na koniu odcinaj¹cego  dla-
¿ebraka po³owê swego p³aszcza.

Droga œw. Marcina winna byæ nasz¹ drog¹. Nie dojdziemy
do drzwi niebieskich innym szlakiem. Ta droga zosta³a wyraŸ-
nie wytyczona przez Chrystusa. Sz³o ni¹ w dziejach ju¿ wielu.
Szed³ ni¹ œw. Marcin – wasz patron. Ta droga ma siê stawaæ
dziœ wasz¹ drog¹, drog¹ nas wszystkich. Œw. Marcin bêdzie
siê cieszy³ w niebie, jeœli ka¿dy z was pokocha tê drogê. Do-
bry Bóg da³ wam w³aœnie takiego patrona, takiego niebieskie-
go opiekuna, który dobroæ ewangeliczn¹ wcieli³ w swoje ¿ycie.

Niektórzy dzisiaj pytaj¹, jak byæ dziœ dobrym w tak trud-
nym œwiecie, przecie¿ doko³a tyle k³amstwa, ³apownictwa, z³o-
dziejstwa, oszustwa, znieczulicy. Siostry i bracia, taki w³aœnie
czas wybra³ dla nas Bóg. Nie kaza³ nam ¿yæ w X czy XVI, ale
w drugiej po³owie XX wieku. Nie powo³a³ nas do ¿ycia w Ame-
ryce, Australii czy w Afryce, ale tutaj w Polsce, akurat w ta-
kim miejscu i w takim czasie. Tu jest miejsce i tu jest czas dla
naszego uœwiêcenia. Tu jest miejsce i tu jest czas, gdzie mamy
mi³owaæ, okazywaæ dobroæ naszym braciom i siostrom bêd¹-
cym w potrzebie. Nie ma czasów z³ych. Ka¿dy czas jest odpo-
wiedni, by czyniæ dobrze.

Narzekamy dziœ coraz bardziej na przeró¿ne trudnoœci.
Lêkamy siê o przysz³oœæ Ojczyzny i œwiata. Ci¹gle nie wie-
my, jak wyjdziemy z kryzysu, który siê pog³êbia. Nie wiemy,
czy jutro, czy za kilka miesiêcy nie braknie nam wêgla, benzy-
ny, miêsa, czy mo¿e nawet chleba.

 Moi drodzy, na pewno nie wszystko od nas zale¿y i nie za
wszystko my ponosimy winê. Ale powiedzmy sobie szczerze
przed Bogiem i przed œw. Marcinem: wiele tak¿e zale¿y od
nas, od ka¿dego z nas. Pozwól, ¿e ciê w zwi¹zku z tym zapy-
tam: Je¿eli jesteœ matk¹ i dokuczasz swojej staruszce matce,
czy teœciowej albo s¹siadce, to kto jest temu winien, pierwszy
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sekretarz? Je¿eli jesteœ ojcem i raz po raz wracasz pijany do
domu, robisz awantury, to kto jest temu winien – dyrektor za-
k³adu? czy mo¿e milicjant? je¿eli jesteœ lekarzem czy pielê-
gniark¹ i zbywasz swoj¹ pracê, patrzysz ¿eby tylko coœ otrzy-
maæ od pacjenta, to kto jest temu winien – pan genera³? Je¿eli
pracujesz w jakimœ sklepie czy urzêdzie i ka¿dego klienta trak-
tujesz jak wroga albo jako tego, który ci przeszkadza w piciu
herbaty czy w bezczynnoœci – to kto za to winê ponosi?

 Siostry i bracia, b¹dŸmy dla siebie dobrzy. W tym trud-
nym czasie, w którym Bóg nam kaza³ przez tê ziemiê iœæ do
wiecznego królestwa – w tym trudnym czasie – nie warczmy
na siebie, nie dok³adajmy sobie egoistycznym stylem ¿ycia
ciê¿arów nawzajem. Wytrwajmy w dobrym. IdŸmy drog¹ mi-
³oœci. Jest to na pewno trudne, ale Chrystus daje nam w Eu-
charystii moc. Dlatego tu przychodzimy. Dlatego tu jesteœmy
przy Nim, przy Jego o³tarzu, by od Niego braæ moc – moc do
¿ycia, moc do mi³owania, moc do przebaczania, moc do cier-
pliwoœci. Niech œw. Marcin wyprosi nam wszystkim wiêcej
si³, byœmy szli dalej w stronê wiecznej ojczyzny drogami mi-
³oœci mi³osiernej, abyœmy kiedyœ, gdy przybêdziemy do domu
Bo¿ego, mogli us³yszeæ s³owa Pana: PójdŸcie, b³ogos³awieni
Ojca mojego, weŸcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od za³o¿enia œwiata (Mt 25,34).

Pi³awa Górna – 8 listopada 1987 r.
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15 LISTOPADA – ŒW. ALBERTA WIELKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŒCIO£A
Syr 39, 1a.5b. 6-10; Mt 13, 47-52

Œw. Albert Wielki – przyjaciel m¹droœci
i prawdy

1. Jesteœmy w królestwie Boga

Królestwo niebieskie podobne jest do sieci...(Mt 13,47).
Ró¿nych porównañ u¿ywa³ Chrystus, by przybli¿yæ nam ta-
jemnicê królestwa niebieskiego, tajemnicê tej wspólnoty, któr¹
sam za³o¿y³ i w której pozosta³ tu na ziemi a¿ do skoñczenia
œwiata.  W dzisiejszym fragmencie Ewangelii przyrówna³ swoje
królestwo do sieci. Ta sieæ Bo¿a zagarnia ludzi do grona przy-
jació³ Chrystusa. W tej sieci dzisiaj my jesteœmy. Królestwo
Bo¿e, w którym jesteœmy, nie jest jeszcze pe³ne, doskona³e.
Dlatego codziennie o nie prosimy; „PrzyjdŸ królestwo Two-
je”. S³owa te wskazuj¹, ¿e królestwo Bo¿e ci¹gle jeszcze jest
przed nami, ¿e my idziemy ku niemu i dojrzewamy do niego
poœród zawi³ych dróg, a nawet niekiedy bezdro¿y naszej ziem-
skiej egzystencji.

Królestwo Bo¿e, do którego sieci zagarn¹³ nas Pan, obja-
wia siê w szczególny sposób na liturgii, zw³aszcza w czasie
sprawowania „Wielkiej Tajemnicy naszej wiary”, jak¹ jest
Eucharystia. Do dzisiejszej liturgii przywo³aliœmy z nieba cz³o-
wieka, który by³ tu na ziemi w królestwie Bo¿ym w XIII wie-
ku. Dziœ jest w królestwie niewidzialnym, w gronie zbawio-
nych w niebie. Nasz dzisiejszy œwiêty jest czczony jako pa-
tron nauki, tak¿e jako szczególny patron wydzia³ów filozo-
ficznych na katolickich uczelniach. Chcemy na niego spojrzeæ,
by przypomnieæ sobie, jakie przes³anie nam pozostawi³ na czas
naszego budowania królestwa Bo¿ego tu na ziemi.
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2. Œw. Albert – cz³owiek nauki i m¹droœci Bo¿ej

Œw. Albert by³ jednym z najwiêkszych intelektualistów XIII
wieku. Ró¿ne by³y dziedziny jego aktywnoœci ¿yciowej. By³
zakonnikiem i kaznodziej¹, prze³o¿onym zakonnym i bisku-
pem, poœrednikiem pokoju w swoim mieœcie Kolonii w Niem-
czech. Jednak¿e swoj¹ œwiatow¹ wielkoœæ zyska³ przede
wszystkim jako badacz i uczony, który ogarnia³ ca³oœæ wiedzy
swego czasu. Z wielk¹ pasj¹ uprawia³ nauki przyrodnicze. By³
tak¿e wybitnym filozofem i teologiem. Zna³ dobrze tradycjê
filozofii greckiej, przeszczepia³ j¹ na grunt chrzeœcijañstwa.
Odró¿nia³ porz¹dki poznawcze, stosowa³ odpowiednie meto-
dy dla ró¿nych rodzajów wiedzy. Opowiada³ siê za integraln¹
wizj¹ wiedzy: wiedzy wyrastaj¹cej z Objawienia chrzeœcijañ-
skiego i wiedzy wywodz¹cej siê z nauk szczegó³owych,
zw³aszcza przyrodniczych. Nic te¿ dziwnego, ¿e otrzyma³ przy-
domek „Wielki”. W filozoficznych krêgach arabsko-¿ydow-
skich znany jest jako „mêdrzec i filozof”, a Dante umieœci³ go
w Raju wœród najwybitniejszych uczonych chrzeœcijañstwa.
Mo¿emy zatem œmia³o odnieœæ do niego s³owa dzisiejszego
pierwszego czytania z Ksiêgi Syracydesa: Je¿eli Pan Wielki
zechce, nape³ni go duchem rozumu, on zaœ s³owa m¹droœci
swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalaæ Go bêdzie.
Sam pokieruje sw¹ rad¹ i rozumem, nad ukrytymi Jego tajem-
nicami zastanawiaæ siê bêdzie. Wy³o¿y sw¹ naukê o umiejêt-
noœci postêpowania, a Prawem Przymierza Pana chlubiæ siê
bêdzie. Wielu chwaliæ bêdzie jego rozum i na wieki nie bêdzie
zapomniany, nie zatrze siê pamiêæ o nim, a imiê jego ¿yæ bê-
dzie z pokolenia w pokolenie. M¹droœæ jego opowiadaæ bêd¹
narody, a zgromadzenie wychwalaæ go bêdzie (Syr 39,6-10).

3. Œw. Albert – przyjaciel prawdy

£¹czenie przez Alberta wiary i rozumu, m¹droœci Bo¿ej
i m¹droœci œwiata mia³o jeden cel: odkrywanie, przybli¿anie
siê do prawdy. Mi³oœæ do prawdy by³a g³ównym motorem ca-
³ej jego aktywnoœci ¿yciowej.
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Znany jest historykom bardzo wymowny epizod z ostat-
niego etapu ¿ycia œw. Alberta. By³ rok 1277. Siedemdziesiê-
ciosiedmioletni starzec Albert dowiaduje siê w Kolonii o po-
têpieniu przez biskupa Pary¿a Tempiera kilkunastu tez filozo-
ficzno-teologicznych jego zmar³ego ucznia, Tomasza z Akwi-
nu. Stary, s³abo ju¿ widz¹cy Albert wybiera siê w drogê z Ko-
lonii do Pary¿a – pieszo, „per pedes”. W jakim celu? – po to,
by broniæ tez swojego wybitnego ucznia, by broniæ prawdy.
Tak wielk¹ czeœæ ¿ywi³ ku prawdzie. Wiadomo z historii, ¿e
potêpienie potem zosta³o odwo³ane, a Tomasz zosta³ og³oszo-
ny œwiêtym. Albert zaœ w tym epizodzie potwierdzi³ jakby ca³¹
drogê swego ¿ycia, która by³a drog¹ s³u¿enia prawdzie. To
znamiê jego ¿ycia z pewnoœci¹ zawa¿y³o na tym, ¿e nazwano
go nie tylko Albertus Magnus, ale i doctor universalis. Albert
sta³ siê, u¿ywaj¹c s³ów dzisiejszej ewangelii, uczonym, uczniem
królestwa niebieskiego, który ze skarbca wiedzy wydobywa
rzeczy nowe i stare (por. Mt 13,52).

4. Œw. Albert – naszym wzorem na dziœ

W powy¿szych refleksji wyprowadŸmy praktyczne wnio-
ski.

a) Id¹c za g³osem naszego powo³ania, winniœmy sobie bar-
dzo ceniæ studium teologii. Niech ono bêdzie nasz¹ ¿yciow¹
pasj¹, niech przymna¿a nam duchowej rozkoszy. Œw. Albert
swoj¹ osob¹ przypomina nam dziœ star¹ dobr¹ zasadê: przez
dobr¹ teologiê do dobrego duszpasterstwa.

b) Za przyk³adem œw. Alberta winniœmy zabiegaæ o inte-
gracjê naszej wiedzy. Oczywiœcie, w pierwszej kolejnoœci win-
niœmy byæ teologami, zanurzonymi w m¹droœci objawionej.
Takimi chc¹ nas widzieæ nasi wierni. Jednak¿e winniœmy tak-
¿e patrzeæ z ¿yczliwoœci¹ i ciekawoœci¹ na wiedzê innych dys-
cyplin naukowych. Autentyczna prawda teologii i innych nauk
ma przecie¿ to samo Ÿród³o, jakim jest Bóg. Zainteresowanie
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innymi naukami sprzyja czêsto prowadzeniu dialogu z ludŸmi
nauki.

c) Niech w nas nigdy nie wygasa mi³oœæ do prawdy, zapa³
do jej ustawicznego poszukiwania i do jej czynienia w mi³o-
œci. Niech te praktyczne wnioski stan¹ siê intencj¹ naszej dal-
szej modlitwy na tej porannej Eucharystii.

Kaplica seminaryjna w MWSD we Wroc³awiu – 15 listopada 1993 r.

17 LISTOPADA – ŒW. EL¯BIETY WÊGIERSKIEJ, ZAKONNICY
1 J 3,14-18; £k 6,27-38

Wersja A

El¿bietañski mandat

1. Rysy œwiêtoœci œw. El¿biety

Spotykamy siê dzisiaj tu przy o³tarzu na waszej parafialnej
uroczystoœci odpustowej. Œwiêtujemy jakby imieniny was
wszystkich, imieniny ca³ej wspólnoty parafialnej zwi¹zanej
z wasz¹ œwi¹tyni¹. Tak jak ka¿dy z nas ma w ci¹gu roku dzieñ
swoich imienin, dzieñ, w którym ³¹czy siê szczególnie z nie-
bieskim patronem, tak i ka¿da parafia œwiêtuje swój szczegól-
ny dzieñ, dzieñ odpustu, i wtedy ³¹czy siê szczególniej ze swo-
im niebieskim patronem. T¹ wasz¹ niebiesk¹ patronk¹ i opie-
kunk¹ jest œw. El¿bieta Wêgierska. Dziœ przywo³ujemy j¹ tu
do nas na ziemiê, tu do nas, gdzie teraz jesteœmy. Przywo³uje-
my, ¿eby z ni¹ wielbiæ Boga, przywo³ujemy, ¿eby patrzeæ na
ni¹, na jej ¿ycie, wys³awiaæ dobroæ i m¹droœæ Bo¿¹, która ujaw-
ni³a siê w jej ¿yciu ziemskim. To w niej, jak w wielu innych
œwiêtych zajaœnia³ Chrystus. To w niej kiedyœ w XIII w. zre-
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alizowa³y siê tak dok³adnie s³owa Chrystusa przypomniane
w dzisiejszej ewangelii. Czym szczególnie przemawia do nas
œw. El¿bieta? Co sam Chrystus ukaza³ nam w jej ¿yciu?

Chyba wszyscy wiemy, ¿e œw. El¿bieta nazywana Wêgiersk¹
zas³ynê³a w XIII-wiecznym Koœciele jako bohaterka mi³osier-
dzia chrzeœcijañskiego. ¯y³a bardzo krótko, bo zaledwie 24
lata. Urodzi³a siê na dworze króla Wêgier. Rych³o wyswatano
j¹ do Turyngii i tam poœlubi³a ksiêcia Ludwika. Urodzi³a w ma³-
¿eñstwie troje dzieci. Po œmierci mê¿a osiad³a w Eisenach, a po-
tem w Marburgu. Ostatnie lata swego krótkiego ¿ycia spêdzi³a
w skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie. Rozdawa³a to, co mia³a,
potrzebuj¹cym. Sama pielêgnowa³a chorych i biednych. I po-
zosta³a w pamiêci Koœcio³a jako matka, jako kobieta mi³osier-
na. To w jej ¿yciu wype³ni³y siê tak trudne s³owa Chrystusa;
dziœ w jej œwiêto tu cytowane: Wy natomiast mi³ujcie waszych
nieprzyjació³, czyñcie dobrze i po¿yczajcie, niczego siê za to
nie spodziewaj¹c. […] B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest
mi³osierny. Dawajcie, a bêdzie wam dane, miar¹ dobr¹, na-
t³oczon¹, utrzêsion¹ i op³ywaj¹c¹ wsypi¹ wam w zanadrza
wasze. Odmierz¹ wam bowiem tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie
(£k 6,35-38). Odmierzyli ludzie El¿biecie miar¹ dobr¹, nat³o-
czon¹, utrzêsion¹. Sam Bóg wsypa³ obficie w jej zanadrze. Oto
El¿bieta pozosta³a w pamiêci Koœcio³a i kolejne wieki wychwa-
laj¹ jej mi³osierdzie i dobroæ. Nawet wiele instytucji charyta-
tywnych i ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych obra³o j¹ sobie za
patronkê.

2. Duch œw. El¿biety we Wroc³awiu

Jak¿e siê cieszymy, ¿e w naszym mieœcie s¹ wspólnoty,
które wpatruj¹ siê w œw. El¿bietê. Jest Zgromadzenie Sióstr
El¿bietanek i jest przede wszystkim wasza parafia pod wezwa-
niem œw. El¿biety. Parafia œw. El¿biety przed³u¿a dziedzictwo
œwiêtej patronki. Tu w³aœnie, w tej wspólnocie parafialnej win-
no byæ kontynowane dziedzictwo duchowe œw. El¿biety. To
jest jakiœ wasz szczególny mandat i szczególne powo³anie, by
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w gronie innych wspólnot parafialnych naszego miasta i na-
szej archidiecezji ten szczególny rys mi³osierdzia chrzeœcijañ-
skiego, wyrzeŸbiony ¿yciem œw. El¿biety, przed³u¿aæ i pog³ê-
biaæ. Jest to bowiem rys istotny dla ¿ycia chrzeœcijañskiego.

Niech nam bêdzie wolno, dziœ przy waszym œwiêcie, uwy-
datniæ, zauwa¿yæ, ¿e wasza wspólnota parafialna faktycznie
wyró¿nia siê wœród wspólnot naszego miasta, a nawet ca³ej
archidiecezji. W tej wspólnocie religijnej, któr¹ tworzycie, jest
coraz wiêcej ludzi œwieckich zaanga¿owanych w duszpaster-
stwo. S¹ ró¿ne krêgi i grupy formacyjne. Funkcjonuje od lat
Studium ¯ycia Rodzinnego. Dzia³a tak¿e bardzo potrzebne
Akademickie Studium Teologiczne, które kszta³ci ludzi œwiec-
kich niemal z ca³ego Dolnego Œl¹ska. S¹ ró¿ne rady, grupy
charytatywne, synodalne. Jest jak¿e pokaŸna grupa Liturgicz-
nej S³u¿by O³tarza – ministrantów.

Myœlê, ¿e jest to wszystko w duchu œw. El¿biety, w duchu
jej s³u¿by cz³owiekowi. I œwiêta El¿bieta z pewnoœci¹ cieszy
siê w niebie, cieszy siê z tego faktu, ¿e wielu spoœród was,
wielu z tych, którym ona patronuje, podejmuje ochotnie, bez-
interesownie s³u¿bê dla cz³owieka w potrzebie, s³u¿bê z mi³o-
œci do samego Chrystusa, s³u¿bê w duchu œw. El¿biety. Ale
moi drodzy, prawdziwe dobro nie zna granic. Tak¿e nasze du-
chowe zaanga¿owanie winno ci¹gle siê odnawiaæ i poszerzaæ,
bo przecie¿ mo¿na jeszcze wiêcej i lepiej czyniæ. Zreszt¹ po-
wiedzmy sobie szczerze. Liczba ludzi dziœ poœwiêcaj¹cych siê
w duchu œw. El¿biety nie jest jeszcze zbyt du¿a.

Znacie wielu ludzi obojêtnych religijnie, niepraktykuj¹cych
a nawet niewierz¹cych. Ludzie ci maj¹ czêsto inny program
¿ycia. Liczy siê w nim czêsto egoizm i interes w³asny. A oto
liczba ludzi bêd¹cych w potrzebie nie maleje, ale ci¹gle wzra-
sta i zdaje siê, ¿e bêdzie jeszcze wzrastaæ. Lêkaj¹ siê ludzie,
co bêdzie dalej, czy nie przyjdzie im cierpieæ biedy i niedo-
statku.
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3. Nasze dalsze zadanie na dziœ i jutro

Jedno jest pewne i wa¿ne. Trzeba nam dziœ i jutro podj¹æ
dzie³o œw. El¿biety, dzie³o mi³oœci Boga i cz³owieka. Wielu
pesymistów mówi dziœ: w dzisiejszym œwiecie nie mo¿na byæ
dobrym, nie da siê po prostu ¿yæ Ewangeli¹. To nie jest praw-
da. S¹ faktycznie trudne czasy. Mo¿e przyjd¹ jeszcze trudniej-
sze, ale ka¿dy czas jest dobry do uœwiêcenia. W ka¿dym cza-
sie mo¿na tworzyæ dobro. Nie ma czasu przeklêtego przez
Boga. Nam Bóg wybra³, taki a nie inny czas. W takim czasie
mamy siê uœwiêcaæ. W takim czasie mamy realizowaæ pro-
gram Ewangelii, tak¿e ten najtrudniejszy program, jaki by³ przy-
pomniany dziœ w ewangelii, a który – jak wspominaliœmy –
tak piêknie wype³ni³a œw. El¿bieta.

Jeszcze raz to powtórzmy! Bóg nam taki w³aœnie czas i ta-
kie miejsce wyznaczy³ w historii. Mogliœmy przecie¿ ¿yæ
w wieku VII czy XVI. Mogliœmy urodziæ siê gdzieœ w Ame-
ryce czy Australii, ale Bóg chcia³ nas mieæ tu i teraz – w takim
ustroju, w takim kryzysie, w takiej sytuacji. Trwa dla nas czas
i miejsce zaprowadzania prawa Ewangelii. To jest czas i miej-
sce czynienia mi³osierdzia chrzeœcijañskiego. Ju¿ tak wielu
z nas przyzwyczai³o siê do narzekania. Obwiniamy innych. Bo-
lejemy nad faktem k³amstwa, marnotrawstwa. Obwiniamy sys-
tem spo³eczny, w którym ¿yjemy. S¹ to w zasadzie s³uszne
oceny i pretensje. Ale trzeba pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e z³o siedzi
po czêœci w ka¿dym z nas. Nie za wszystko winê ponosz¹ inni,
ci, którzy rz¹dz¹, ci, którzy nas okradaj¹ i ok³amuj¹. Winê za
z³o w naszym ¿yciu ponosimy tak¿e my sami. Je¿eli jesteœ
matk¹ czy ojcem i podnosisz g³os na staruszkê w twoim domu,
jeœli jej ci¹gle dokuczasz, to kto jest temu winien – I sekre-
tarz? Jeœli jesteœ robotnikiem i prawie codziennie wracasz do
domu pijany i wyciskasz ³zy ¿onie i dzieciom, to kto jest temu
winien – milicjant czy dyrektor? Jeœli jesteœ motorniczym tram-
waju czy kierowc¹ autobusu i nie przestrzegasz czasu jazdy,
i ludzie czekaj¹ na przystankach, i denerwuj¹ siê, to kto jest
temu winien? Jeœli jesteœ lekarzem lub pielêgniark¹ i raczysz
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bli¿ej interesowaæ siê pacjentami, jak dostaniesz kopertê, to
kto jest temu winien? Jeœli jesteœ pracownikiem w jakimœ skle-
pie, biurze, czy urzêdzie i ka¿dego cz³owieka traktujesz jak
wroga, który ci przeszkadza i którego trzeba szybko siê po-
zbyæ, to kto jest temu winien?

Jak¿e naprawdê wiele zale¿y od ka¿dego z nas czy Ewan-
gelia Chrystusa bêdzie zachowana w naszym ¿yciu. Zagl¹dnij
dziœ do twego domu. Pomyœl o twoim œrodowisku pracy. Po-
myœl o znajomych. Czy nie da³oby siê ¿yæ inaczej? Czy na-
prawdê nie mo¿na by tam wprowadziæ Chrystusowych zasad?
Pomyœl, co zrobi³aby œw. El¿bieta dziœ na twoim miejscu, gdy-
by mia³a taki w³aœnie dom, jak ty masz, gdyby mia³a takich
cz³onków rodziny, s¹siadów i otoczenie w pracy, jakich ty
masz? W jaki sposób ona œwiadczy³aby o Chrystusie. Praw-
dopodobnie potrafi³aby inaczej, i ty te¿ mo¿esz inaczej, mo-
¿esz lepiej. Nie odk³adaj na jutro. Ju¿ dziœ b¹dŸ cz³owiekiem
dobrego czynu.

Siostry i bracia, spieszmy siê czyniæ dobrze, bo czas jest
krótki. Zegar naszego ¿ycia nie stoi w miejscu. Czas ucieka,
a wiecznoœæ czeka. Œpieszmy siê czyniæ dobrze. W œw. El¿-
biecie mamy wzór. Tych wzorów i dziœ nie brak: Jan Pawe³ II,
Matka Teresa z Kalkuty, ks. Jerzy Marsza³kowicz, tu, we Wro-
c³awiu, w schronisku Brata Alberta, tylu anonimowych apo-
sto³ów dobroci i mi³osierdzia. Œpieszmy siê czyniæ dobrze. Œw.
El¿bieta nas do tego wzywa. Ona dziœ w niebie modli siê za
was, za nas, byœmy tu i teraz w takich warunkach ¿ycia zapro-
wadzali niebo na ziemi, bo tam gdzie siê zaprowadza dobroæ
i mi³oœæ, tam ju¿ siê buduje niebo. Œw. El¿bieto! nasza patron-
ko! pamiêtaj o nas i módl siê za nami.

.
Wroc³aw, par. pw. œw. El¿biety – 17 listopada 1987 r.
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Wersja B

Œw. El¿bieta wzywa nas do mi³osierdzia

1. Zarys biografii œw. El¿biety

Na pocz¹tku obecnego miesi¹ca mieliœmy dwie znamieni-
te uroczystoœci: uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ
Zaduszny. Przypomnia³y nam one, ¿e jako mieszkañcy ziemi
pozostajemy w duchowej wiêzi z Koœcio³em niebieskim, tzw.
triumfuj¹cym, i Koœcio³em w czyœæcu, tzw. Koœcio³em oczysz-
czaj¹cym siê. Ten pierwszy niesie nam, ziemianom, ró¿norak¹
pomoc. Doznajemy wsparcia od Matki Najœwiêtszej. Wspo-
magaj¹ nas œwiêci, których prosimy o wstawiennictwo. Z ko-
lei my jako mieszkañcy ziemi pomagamy naszymi modlitwa-
mi tym, którzy potrzebuj¹ jeszcze oczyszczenia. Zamawiamy
za naszych zmar³ych Msze œw., polecamy ich w listopadowych
wypominkach. Niesiemy im pomoc w modlitwach wspólno-
towych i prywatnych.

W trakcie roku liturgicznego przywo³ujemy w naszej ziem-
skiej liturgii ró¿nych œwiêtych. Niektórzy z nich s¹ naszymi
patronami, których imiona nosimy. Dziœ z grona przyjació³ Pana
Boga przywo³ujemy do nas œw. El¿bietê, patronkê waszej
wspólnoty zakonnej.

Dziœ, w jej œwiêto, przypomnijmy, ¿e ¿y³a w XIII wieku.
Czasem i sposobem ¿ycia przypomina nam œw. Jadwigê
Œl¹sk¹. Urodzi³a siê na dworze króla Wêgier w 1207 roku.
W m³odym wieku wydano j¹ za m¹¿ za Ludwika, landgrafa
Turyngii W ma³¿eñstwie urodzi³a troje dzieci. Po œmierci
mê¿a osiad³a w Eisenach, a potem w Marburgu. Ostatnie lata
swego krótkiego ¿ycia spêdzi³a w skrajnym wyrzeczeniu
i ubóstwie. To, co posiada³a, rozdawa³a potrzebuj¹cym.
Sama pielêgnowa³a chorych i biednych. Zmar³a w roku
1231, maj¹c zaledwie 24 lata. Pozosta³a w pamiêci Koœcio³a
jako matka, jako niewiasta mi³osierna. To w jej ¿yciu wype³-



317

ni³y siê tak trudne s³owa Chrystusa, czytane dziœ w ewange-
lii: Wy natomiast mi³ujcie waszych nieprzyjació³, czyñcie
dobrze i po¿yczajcie, niczego siê za to nie spodziewaj¹c. […]
B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest mi³osierny. Dawaj-
cie, a bêdzie wam dane, miar¹ dobr¹, nat³oczon¹, utrzêsion¹
i op³ywaj¹c¹ wsypi¹ wam w zanadrza wasze. Odmierz¹ wam
bowiem tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie (£k 6,35-38).

Odmierzyli ludzie El¿biecie miar¹ dobr¹, nat³oczon¹, utrzê-
sion¹. Sam Bóg wsypa³ obficie w jej zanadrze. El¿bieta pozo-
sta³a w pamiêci Koœcio³a i jest wychwalana za swe mi³osier-
dzie i dobroæ. Sta³a siê patronk¹ wielkiej rodziny zakonnej.
Jest patronk¹ wielu wspólnot parafialnych.

W jej wspomnienie czytamy piêkn¹ lekcjê brewiarzow¹,
z której dowiadujemy siê o jej wyj¹tkowych czynach mi³osier-
dzia.

2. Dzisiejsze wzory mi³osierdzia chrzeœcijañskiego

Styl ¿ycia, sposób œwiadczenia o Chrystusie œw. El¿biety
nie zagin¹³. W naszych czasach Bóg nam pozwoli³ zobaczyæ
aposto³ów mi³osierdzia. Wspomnijmy œw. Brata Alberta. Wspo-
mnijmy dziœ tak¿e Matkê Teresê z Kalkuty, któr¹ ostatnio Jan
Pawe³ II wyniós³ na o³tarze. Wiemy, dlaczego tak szybko zo-
sta³a pokazana œwiatu jako b³ogos³awiona: bo s³u¿y³a najbied-
niejszym z biednych. Po jej œmierci premier Indii powiedzia³
do swoich rodaków, ¿e w pierwszej po³owie XX wieku wska-
zywa³ drogê narodowi hinduskiemu Mahatma Gandhi, zaœ
w drugiej po³owie XX stulecia – przewodniczk¹ narodu by³a
Matka Teresa.

O Matce Teresie z³o¿y³ piêkne œwiadectwo kard. Joachim
Meisner, arcybiskup Kolonii, w czasie 46. Miêdzynarodowe-
go Kongresu Eucharystycznego we Wroc³awiu. W homilii,
wyg³oszonej w Hali Ludowej, opowiada³ jak to Matka Teresa
codziennie niemal przypomina³a swoim siostrom, ¿e Chrystus
w monstrancji w kaplicy i Chrystus w cia³ach chorych w do-
mach œmierci Kalkuty to ten sam Pan. Matka wprowadzi³a we
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wczesnych godzinach rannych adoracjê Najœwiêtszej Eucha-
rystii. Wieczorem natomiast by³a tak¿e jedna godzina adora-
cji, aby wyostrzyæ spojrzenie jej sióstr na obecnoœæ Pana
w Eucharystii i w cierpi¹cych. Dzieñ po dniu Matka Teresa
wysy³a³a swoje siostry do pracy z poleceniem: wykonujcie
dobrze wasz¹ pracê, poniewa¿ Pan w Eucharystii i Pan w cia-
³ach chorych to ten sam Pan. Mówi³a, ¿e mamy zawsze do
czynienia z Chrystusem – tak samo w kaplicy, jak i w do-
mach œmierci.

Prawdê tê przypomni nam Chrystus na S¹dzie Ostatecz-
nym. Ju¿ dzisiaj wiemy, co powie, za co nagrodzi ludzi szczê-
œciem wiecznym.

3. Wezwani do czynienia mi³osierdzia

Cieszymy siê, ¿e mi³osierdzie chrzeœcijañskie jest prakty-
kowane w naszej archidiecezji, ¿e za spraw¹ ks. Kardyna³a
powsta³o we Wroc³awiu i w innych wiêkszych miastach archi-
diecezji wiele kuchni dla ubogich. Jesteœmy dumni, ¿e Towa-
rzystwo œw. Brata Alberta ma nasze wroc³awskie korzenie.

Drogie siostry, waszym zakonnym charyzmatem jest s³u¿-
ba chorym i biednym. W ostatnich latach, gdy tu przechodzi-
my obok waszego klasztoru w godzinach po³udniowych, stoi
przed wasz¹ bram¹ du¿a kolejka ludzi potrzebuj¹cych. Cze-
kaj¹ na miskê zupy, na kromkê chleba. Koœció³ wam tego ni-
gdy nie zapomni. Ludzie was za to bêd¹ ceniæ.

30 maja br. bra³em udzia³ w uroczystoœci nadania szkole
im. zmar³ego ks. proboszcza. By³o to w Chrzanowie, w archi-
diecezji krakowskiej. Uroczystoœciom przewodniczy³ metro-
polita krakowski, kard. Franciszek Macharski. Proboszcz, któ-
rego imiê nadano szkole, zmar³ 28 lat temu. Dlaczego go nie
zapomniano? Dlaczego Rada Miejska na proœbê mieszkañców
tej czêœci Chrzanowa podjê³a tak¹ uchwa³ê? Dlaczego na jego
grobie, który znajduje siê ko³o koœcio³a, s¹ zawsze œwie¿e kwia-
ty? W³aœnie dlatego, ¿e by³ to kap³an mi³osierny, dobry. Przy-
pomniano, ¿e zawozi³ w zimie taczkami biednej staruszce wê-
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giel, ¿e cz³owieka pijanego potrafi³ po³o¿yæ do swego ³ó¿ka,
a sam siê po³o¿y³ na pod³ogê. Mi³osierdzie ma wielk¹ moc.

Drogie siostry, wasza patronka przypomina nam o potrze-
bie dawania nowego œwiadectwa o Chrystusie w³aœnie przez
mi³osierdzie. Mo¿na je rozdzielaæ wszêdzie, nie tylko tym,
którzy ¿ebrz¹, którzy przychodz¹ po zupê, po chleb.

Jak¿e jest mi³o s³yszeæ, gdy ludzie œwieccy pracuj¹cy z sio-
strami zakonnymi mówi¹, ¿e siostry w swojej s³u¿bie s¹ ofiar-
ne, odpowiedzialne. Jak mile siê przyjmuje piêkne œwiadec-
twa o pracy sióstr w szpitalach, domach dziecka, szko³ach,
wœród chorych.

Proœmy Chrystusa za przyczyn¹ œw. El¿biety o takie uzdol-
nienie na dalsze lata naszej s³u¿by Bogu i cz³owiekowi.

Kaplica Sióstr El¿bietanek we Wroc³awiu – 17 listopada 2003 r.

20 LISTOPADA - ŒW. RAFA£A KALINOWSKIEGO
Hbr 10,32-36; J 17,11b-19

Mi³oœnik Boga, Koœcio³a i Ojczyzny

1. Zarys biogramu œw. Rafa³a

Józef Kalinowski urodzi³ siê w Wilnie w roku 1835, w ro-
dzinie szlacheckiej. Od m³odoœci wyró¿nia³ siê zdolnoœciami
w dziedzinie nauk œcis³ych. Studiowa³ w Instytucie Szlachec-
kim w Wilnie i w Szkole Agronomicznej w Hory-Horkach.
Nastêpnie ukoñczy³ Akademiê In¿ynierii Wojskowej w Peters-
burgu, gdzie zosta³ mianowany adiunktem matematyki i me-
chaniki budowlanej. Jako wyró¿niaj¹cy siê in¿ynier wspó³pra-
cowa³ w projektowaniu linii kolejowej Kursk - Kijów - Ode-
ssa. Po wybuchu powstania styczniowego poda³ siê do dymi-
sji i wyst¹pi³ z wojska rosyjskiego. W tym czasie prze¿y³ na-
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wrócenie religijne, w du¿ej mierze pod wp³ywem lektury Wy-
znañ œw. Augustyna. Zosta³ jednym z przywódców powstania
styczniowego na Litwie w koñcowej jego fazie. Po jego upad-
ku zosta³ skazany na œmieræ, jednak dziêki staraniom rodziny
karê tê zamieniono na 10 lat syberyjskiej katorgi. Podczas
uwiêzienia dodawa³ skazañcom otuchy. Po powrocie z zsy³ki
zosta³ wychowawc¹ ksiêcia Augusta Czartoryskiego, który
potem zosta³ salezjaninem. Maj¹c 42 lata, wst¹pi³ do klasztoru
Ojców Karmelitów w austriackim Grazu. W zakonie przyj¹³
imiê Rafa³. Pe³ni¹c w zgromadzeniu wiele odpowiedzialnych
funkcji, przyczyni³ siê do odnowienia zakonu karmelitów bo-
sych w Galicji. Zyska³ s³awê wytrawnego i cierpliwego spo-
wiednika. Rozumia³ dobrze tych, którzy prze¿ywali kryzysy
wiary. Umar³ w Wadowicach w 1907 roku. Grób jego znajduje
siê w Czermnej ko³o Krakowa.

W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 22 czerwca 1983
roku Jan Pawe³ II beatyfikowa³ go w Krakowie wraz z Bratem
Albertem Chmielowskim. Kanonizacja b³. Rafa³a odby³a siê
17 listopada 1991 roku w Rzymie.

2. Przes³anie s³owa Bo¿ego

W liturgiczne wspomnienie œw. Rafa³a Kalinowskiego po-
dejmujemy lekturê fragmentu Listu do Hebrajczyków, w któ-
rym jest mowa o wytrwa³ym cierpieniu: Przypomnijcie sobie
dawniejsze dni, kiedyœcie to po oœwieceniu wytrzymali wielk¹
nawa³ê cierpieñ, ju¿ to bêd¹c wystawieni publicznie na szy-
derstwa i przeœladowania, ju¿ to stawszy siê uczestnikami tych,
którzy takie udrêki znosili (Hbr 10,32). S³owa te odnosimy
dziœ do œw. Rafa³a, który tak wiele wycierpia³ w ci¹gu dziesiê-
cioletniego pobytu na Syberii. Wytrwa³ tam do koñca, nios¹c
nadziejê i otuchê wspó³wygnañcom. Cierpienie syberyjskie go
nie z³ama³o, ale zahartowa³o w przeciwnoœciach ¿ycia.

W Ewangelii dziœ czytanej ws³uchujemy siê w Modlitwê
arcykap³añsk¹ Jezusa o jednoœæ wœród tych, którzy w Niego



321

uwierzyli. Chrystus prosi za uczniów, aby stanowili jedno, aby
byli uœwiêceni w prawdzie, aby przez to mieli w sobie radoœæ
w ca³ej pe³ni. S³owa te wype³ni³y siê w wielu uczniach Chry-
stusowych, w tym tak¿e w œw. Rafale. To w³aœnie on by³ cz³o-
wiekiem jednoczenia, by³ zawsze wierny prawdzie, promie-
niowa³ na otoczenie radoœci¹, któr¹ czerpa³ z modlitwy.

3. Patron cierpi¹cych i doœwiadczanych

Ciekawa by³a ¿yciowa droga œw. Rafa³a. Najpierw by³a to
droga cz³owieka œwiatowego, zafascynowanego nauk¹ i walk¹
powstañcz¹. Potem przysz³y lata katorgi syberyjskiej, wype³-
nione wielkim cierpieniem, a w ostatnim etapie by³a to droga
s³u¿by duszpasterskiej w zakonie karmelitów bosych.

Patrz¹c na bieg ¿ycia œw. Rafa³a, mo¿emy braæ z niego wzór
w prze¿ywaniu naszych przeciwnoœci. Z pewnoœci¹ nasze udrê-
czenia nie s¹ porównywalne z jego trudami ¿ycia. Wpatruj¹c
siê dziœ w jego postaæ, chcemy pamiêtaæ, ¿e warto ka¿de cier-
pienie przetrzymaæ, wytrwaæ w nim do koñca, gdy¿ Pan Bóg
daje potem piêkne chwile wytchnienia. Œw. Rafa³ doczeka³ siê
chwil wytchnienia w klasztorze karmelitañskim. Jako kap³an i
zakonnik móg³ pos³ugiwaæ ludowi Bo¿emu.

Za przyczyn¹ œw. Rafa³a proœmy dziœ Chrystusa o ³askê
wytrwania w cierpieniu, o hart ducha w ¿yciowych przeciw-
noœciach, o ³askê jednoczenia przez ewangeliczne ¿ycie.

Wroc³aw, par. pw. œw. Józefa, 11 listopada 1991 r.
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22 LISTOPADA – ŒW. CECYLII, DZIEWICY I MÊCZENNICY
Kp³ 19,1-2.17-18; Mt 7,21-27

Dobrym ¿yciem œpiewaæ Panu pieœñ chwa³y

1. Dobre wybieranie – budowanie na skale

Jednym z istotnych przymiotów ka¿dego cz³owieka jest
zdolnoœæ do wybierania. Tylko cz³owiek spoœród ziemskich
stworzeñ zosta³ obdarzony mo¿liwoœci¹ wyboru. W ca³ej przy-
rodzie panuje wzglêdny determinizm, nieœwiadome zmierza-
nie do konkretnych, okreœlonych przez naturê, celów. Cz³o-
wiek natomiast sam sobie obiera cele ¿yciowe i œrodki do nich
prowadz¹ce. Szczególnie wa¿ne w ¿yciu ludzkim s¹ wybory
moralne, a wiêc wybór miêdzy dobrem i z³em. Historia ¿ycia
ka¿dego cz³owieka jest znaczona wyborami dobra, spe³nianiem
czynów zgodnych z Bo¿ym Prawem, a niekiedy i wyborem z³a,
czyli pope³nianiem grzechów. Wiemy z doœwiadczenia, jakie
s¹ konsekwencje wyboru dobra lub z³a. Wybór dobra i spe³-
nienie czegoœ dobrego mo¿e okazaæ siê trudne, mo¿e byæ z³¹-
czone z wysi³kiem, a nawet z ofiar¹ i cierpieniem. Jednak¿e
po jego spe³nieniu dobro cieszy. Przychodzi wewnêtrzna ra-
doœæ, satysfakcja, ¿e coœ zosta³o dokonane, co jest zgodne
z nasz¹ rozumn¹ natur¹, z naszym ludzkim i chrzeœcijañskim
powo³aniem. I przeciwnie, ka¿dy wybór i spe³nienie z³a przy-
nosi w konsekwencji rozczarowanie, wyrzuty sumienia, a nie-
kiedy smutek i ból. Na tê prawid³owoœæ, któr¹ zauwa¿amy
w naszym codziennym ¿yciu, wskazuje nam dzisiaj Chrystus
w og³oszonej ewangelii.

Chrystus porównuje cz³owieka, który s³ucha Jego s³ów i wy-
pe³nia je, z cz³owiekiem roztropnym, który zbudowa³ swój dom
na skale. Takiego domu, utwierdzonego na mocnym funda-
mencie, nie zdo³aj¹ obaliæ ¿adne ¿ywio³y. Natomiast cz³owiek
s³uchaj¹cy s³ów Chrystusa, a niewype³niaj¹cy ich, zosta³ po-
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równany z cz³owiekiem nierozs¹dnym, który dom swój zbu-
dowa³ na piasku. Taki dom nie ostoi siê w czasie klêsk ¿ywio-
³owych.

Osob¹, która dokona³a w ¿yciu szlachetnego wyboru, jest
patronka dzisiejszego dnia – œw. Cecylia, dziewica i mêczen-
nica.

2. ¯ycie œw. Cecylii – pieœni¹ chwa³y dla Pana Boga

Œw. Cecylia nale¿y do najbardziej znanych mêczennic Ko-
œcio³a pierwszych wieków. Legenda g³osi, ¿e mia³a narzeczo-
nego Waleriana, poganina, który, chcia³ j¹ poœlubiæ. Cecylia
podzieli³a siê z nim swoj¹ wiar¹ w Chrystusa. Swoim s³owem,
a zw³aszcza chrzeœcijañskim stylem ¿ycia pomog³a mu zostaæ
chrzeœcijaninem. Walerian przyj¹³ chrzest. Tak¿e jego brat Ty-
buncjusz da³ siê ochrzciæ. Za to zostali obaj zamêczeni. Gdy
nadszed³ czas próby, tak¿e Cecylia wybra³a œmieræ ani¿eli wy-
parcie siê wiary i mi³oœci do Chrystusa. Odesz³a z tego œwiata
jako mêczennica. W ¿yciu swoim podobno bardzo lubi³a œpie-
waæ. Mo¿e dlatego zosta³a potem og³oszona patronk¹ muzyki
i œpiewu koœcielnego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e swoim bogoboj-
nym, dziewiczym i mêczeñskim ¿yciem wyœpiewa³a Panu
Bogu piêkn¹ pieœñ.

3. Radoœnie œpiewajmy Panu

Œw. Cecylia przypomina nam dziœ, ¿e nasze ¿ycie winno
byæ piêkn¹ pieœni¹ œpiewan¹ Bogu. W Liturgii godzin, czyli
w brewiarzu, znajdujemy nastêpuj¹c¹ modlitwê; „Bo¿e, Ty
jesteœ naszym Stwórc¹ i Ÿród³em naszego zbawienia, uczyñ
nasze ¿ycie pieœni¹ ku Twojej chwale, abyœmy mogli w niebie
nieustannie Ciebie wielbiæ”. ¯ycie ludzkie mo¿na traktowaæ
jako pieœñ œpiewan¹ Bogu. Rzecz w tym, ¿eby ta pieœñ by³a
piêkna, ¿eby by³a œpiewana poprawnie, bez fa³szu. Bóg ma
najlepszy s³uch. Od wielu ju¿ lat s³ucha naszego œpiewu, jaki
Mu œpiewamy naszym ¿yciem. Smuci siê, gdy ta pieœñ jest
fa³szowana przez grzech, gdy nie brzmi piêknie, harmonijnie.
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Ta pieœñ naszego ¿ycia winna byæ pieœni¹ radosn¹. Jest to
trudny postulat, bowiem mamy dziœ tyle powodów do smutku,
do narzekañ. £api¹ nas choroby i przeró¿ne dolegliwoœci, k³o-
poty i nieszczêœcia. Jednak¿e pieœñ naszego ¿ycia winna byæ
radosna. W jednej z pieœni zachêcamy siê: „Radoœnie Panu
hymn œpiewajmy, alleluja, i dobroæ Jego wys³awiajmy, allelu-
ja”. Nie wolno nam siê smuciæ. Pasterzem naszym jest Pan.
Bóg mi³osierny stoi przy nas. Z tego przekonania chcemy czer-
paæ moc i nadziejê do przetrwania.

Ceñmy sobie tak¿e w naszym ¿yciu œwiêt¹ liturgiê. To w³a-
œnie na liturgii w szczególny sposób wielbimy Boga przez
œpiew. W pieœniach, w muzyce wypowiadamy przed Bogiem
nie tylko nasze myœli, ale i nasze uczucia, nasz¹ wiarê i mi³oœæ
do Pana Boga. W liturgii wielbimy Boga, wys³awiamy Bo¿e
mi³osierdzie.

Œpiewajmy tak¿e chêtnie w naszych rodzinach, na spotka-
niach rodzinnych, towarzyskich. Niech tam tak¿e brzmi¹ na-
sze pieœni religijne. Nie wstydŸmy siê Pana Boga. Znane jest
nam powiedzenie: „Kto œpiewa, dwa razy siê modli”. Warto
w tym kontekœcie przypomnieæ s³owa Goethego: „Gdzie s³y-
szysz œpiew, tam wst¹p, tam ludzie dobre serca maj¹. Źli lu-
dzie, wierzaj mi, ci nigdy nie œpiewaj¹”.

Proœmy mi³osiernego Boga, by pozwoli³ nam œpiewaæ da-
lej na Jego czeœæ pieœñ naszym ¿yciem. Proœmy, aby by³ cier-
pliwy i mi³osierny, gdy czasem tê pieœñ zafa³szujemy. Niech
Jego chwa³a roœnie tu na ziemi i w niebie.

Wroc³aw, par. pw. NSPJ – 22 listopada 1989 r.
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25 LISTOPADA – ŒW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ,
DZIEWICY I MÊCZENNICY
Kp³ 19,1-2.17-18; Mt 10,28-33

Œw. Katarzyna wzorem œwiadczenia
o prawdzie

1. Zarys biogramu œw. Katarzyny Aleksandryjskiej

Prze¿ywamy dziœ w waszej wspólnocie parafialnej uroczy-
stoœæ odpustow¹. W dzieñ œwiêta patrona parafii, jesteœmy
zobowi¹zani przyjrzeæ siê na nowo tej osobie, która w niebie
czuwa nad nami. Œw. Katarzyna, dziewica i mêczennica, po-
chodzi³a z Aleksandrii. Jej ¿ycie przypada na pocz¹tek IV w.
Zosta³a dobrze wykszta³cona. Wed³ug legendy, jako osiemna-
stoletnia dziewczyna z polecenia cesarza Maksencjusza pod-
jê³a dysputê z najwybitniejszymi filozofami, sprowadzonymi
przez cesarza. W dyspucie z nimi nie tylko potrafi³a odeprzeæ
ich argumenty i obroniæ prawdziwoœæ wiary chrzeœcijañskiej,
ale przywiod³a niektórych adwersarzy do nawrócenia. Roz-
gniewany cesarz skaza³ Katarzynê na okrutne tortury. W cza-
sie tortur by³a wzywana do wyrzeczenia siê wiary. Poniewa¿
tego nie uczyni³a, zosta³a œciêta. Cia³o jej z³o¿ono w prawo-
s³awnym klasztorze na zboczu góry Synaj. Katarzyna nie zo-
sta³a zapomniana przez potomnych. Jej kult rozwin¹³ siê na
Wschodzie i na Zachodzie. W szybkim czasie sta³a siê bar-
dzo popularn¹ œwiêt¹. Sta³a siê patronk¹ kolejarzy i tramwa-
jarzy.

2. Testament duchowy œw. Katarzyny

Przez co Katarzyna sta³a siê œwiêt¹? dlaczego nie zosta³a
zapomniana przez potomnych? dlaczego doznawa³a wielkiej
czci w historii chrzeœcijañstwa? – oto pytania, nad którymi trze-
ba siê dziœ ponownie zastanowiæ.
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Przypomniana historia jej ¿ycia w kontekœcie czytañ biblij-
nych przed chwil¹ odczytanych pozwala nam wskazaæ na dwie
racje, które le¿¹ u Ÿróde³ œwiêtoœci naszej dzisiejszej patronki.
Pierwsz¹ z nich jest umi³owanie prawdy i m¹droœci, któr¹ przy-
niós³ na œwiat Chrystus. Drug¹ zaœ jest œwiadectwo dawane
prawdzie – a¿ do mêczeñstwa.

W obliczu œw. Katarzyny, chcemy siê dziœ zapytaæ, jak my
zabiegamy o poznawanie prawdy i m¹droœci Bo¿ej i jak œwiad-
czymy o niej w codziennym ¿yciu.

a) Poznawanie prawdy
Najpierw nale¿y przypomnieæ, jak wielk¹ wartoœæ ma praw-

da. Prawda to konieczny pokarm dla umys³u ludzkiego. K³am-
stwo, fa³sz zaœ to trucizna. Trwaliœmy przez wiele lat w syste-
mie, który szerzy³ k³amstwo i strach. Jesteœmy jeszcze dotkniêci
t¹ chorob¹ zak³amania. Lekarstwem przeciw temu jest powrót
do prawdy. Najlepsz¹ i najpe³niejsz¹ prawdê og³osi³ zaœ Chry-
stus. Dlatego pierwszym naszym zadaniem w dziele uzdrawia-
nia nas samych i naszego otoczenia jest coraz pe³niejsze po-
znawanie prawdy objawionej przez Boga, szczególnie tej praw-
dy, któr¹ og³osi³ Chrystus.

W tym poznawaniu nie tylko chodzi o to, by s³uchaæ uwa¿-
nie s³ów Bo¿ych w Koœciele w czasie sprawowania Euchary-
stii; nie tylko chodzi o to, by s³uchaæ kazañ, homilii, ale cho-
dzi tu tak¿e o prywatn¹ lekturê Pisma Œwiêtego, o lekturê pra-
sy i ksi¹¿ek religijnych.

Jan Pawe³ II zapytany przez A. Frossarda, dziennikarza fran-
cuskiego, które zdanie z Ewangelii uznaje za szczególnie wa¿-
ne, wskaza³ w³aœnie na zdanie mówi¹ce o wartoœci prawdy:
Poznajcie prawdê, a prawda was wyzwoli (J 8,32). Prawda
og³oszona przez Boga ma szczególn¹ wartoœæ. W obecnym
czasie, u kresu roku koœcielnego uwydatniamy z tego Bo¿ego
skarbca m¹droœci prawdê o sprawach ostatecznych. Jest to nie-
zwykle wa¿ny aspekt prawdy. Koœció³, który jest przed³u¿o-
nym g³osem Chrystusa, przypomina nam szczególnie w listo-
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padzie, ¿e idziemy przez ziemiê do innego, lepszego domu.
Dom ziemski nie jest domem naszego sta³ego zameldowania.
Jest to dom przejœciowy. Przed nami œcieli siê nowy, lepszy
œwiat, œwiat rajski, œwiat bez wojen, bez chorób, bez cierpieñ,
œwiat radosnego obcowania z Bogiem. Dlatego warto ¿yæ.
Skoro tak jest, to warto cierpieæ, warto siê trudziæ, warto byæ
dobrym, bo to wszystko bêdzie ocalone. Pan Bóg pozbiera
w twoim ¿yciu okruszyny dobra, niczego nie pominie, nicze-
go nie zapomni. Wszystko policzy. Dlatego trzeba wytrwaæ.
Ludzie m¹drzy mówi¹: „czego nie mo¿na zmieniæ, to trzeba
przetrzymaæ”.

Taka jest prawda, któr¹ ¿yjemy ostatnio w Koœciele, tak¹
prawd¹ ¿y³a œw. Katarzyna. By³a rozkochana w prawdzie Chry-
stusa. Wœród ró¿nych propozycji na ¿ycie, których w jej cza-
sach by³o te¿ bardzo du¿o, przyjê³a program og³oszony przez
Chrystusa.

b) Œwiadczenie o prawdzie
Drugi rys zdobi¹cy postaæ œw. Katarzyny Aleksandryjskiej

– to œwiadczenie o prawdzie, œwiadczenie o Chrystusie, a¿ do
oddania ¿ycia. Na samym poznaniu prawdy nie mo¿na siê za-
trzymaæ. Prawd¹ trzeba ¿yæ. Prawda prze¿ywana staje siê mi-
³oœci¹. Tylko prawdy prze¿ytej mo¿e cz³owiek broniæ. Dlate-
go te¿ œw. Katarzyna niczego nie odwo³a³a, co powiedzia³a
o Bogu. Przypomnijmy sobie, dlaczego ks. Jerzy Popie³uszko
niczego nie odwo³a³ przed œmierci¹. Nie powiedzia³ „Ja wszyst-
ko odwo³ujê. Darujcie mi tylko ¿ycie”. Powtórzmy, tylko ten
jest zdolny pójœæ na œmieræ za kogoœ, kto prze¿y³ wiele z tym
kimœ. Nie daje siê ¿ycia za byle co. ¯ycie mo¿na oddaæ jedy-
nie za prawdê a nie za fa³sz.

Jan Pawe³ II 26 listopada 1994 roku wrêczy³ w Watykanie
kapelusze kardynalskie 30 nowo kreowanym kardyna³om.
Wœród nich by³ abp Kazimierz Œwi¹tek z Bia³orusi. Jest to
szczególny œwiadek Chrystusa. To w³aœnie on tak wiele wy-
cierpia³ za prawdê. Od 1939 roku jest ksiêdzem. Kilkanaœcie
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lat spêdzi³ w ciê¿kich ³agrach sowieckich. Przy okazji otrzy-
mania purpury kardynalskiej prasa katolicka przybli¿y³a nam
dwa bardzo wymowne szczegó³y z jego ¿ycia. Pierwszy po-
chodzi z ³agru na Syberii. W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia ks.
Œwi¹tek zorganizowa³ w obozie ³amanie siê op³atkiem. Zosta³
przy³apany na tym przez sowieckiego oficera. Wojskowy s³u¿-
bista wyjmuje rewolwer, by natychmiast zastrzeliæ organiza-
tora religijnego obrzêdu. Ks. Œwi¹tek siêga po op³atek i wy-
ci¹ga rêkê z op³atkiem do oficera. Nastaje cisza – konsterna-
cja. Wszystkim bij¹ serca przyspieszonym rytmem. Oficer so-
wiecki opuszcza powoli lufê pistoletu i mówi – nie zastrzelê
ciê, bo moja babcia kiedyœ takie rzeczy robi³a w domu, jak
by³em ma³y.

Druga historia pochodzi z koñca drugiej wojny œwiatowej.
Gdy front wschodni przesuwaj¹cy siê w stronê Berlina min¹³
Brzeœæ nad Bugiem, zaczê³y siê nowe aresztowania. NKWD
pozamyka³o wszystkich akowców. Znowu ks. Œwi¹tek znalaz³
siê w wiêzieniu. Z jego celi, gdzie siedzia³, i z s¹siednich cel
ka¿dej nocy brano wiêŸniów na rozstrzelanie. Ks. Œwi¹tek cze-
ka³ na swoj¹ kolej. Gdy go wezwano na rozstrzelanie, sowiec-
ki s³u¿bista powiedzia³: „na ciebie to szkoda kuli, ty zgnijesz
i tak w ³agrze syberyjskim”. Ks. Œwi¹tek nie zgin¹³. Bóg po-
zwoli³ mu wszystko przetrzymaæ, wszystko prze¿yæ. Wyszed³
z lat komunistycznego terroru jako bohater wiary, jako œwia-
dek Chrystusa. Mo¿emy dzisiaj tu powiedzieæ, ¿e w tym swo-
im œwiadectwie jakoœ upodobni³ siê do œw. Katarzyny.

3. Nasza odpowiedŸ Bogu – w obliczu œw. Katarzyny

Gdy dzisiaj zwróciliœmy uwagê na rysy œwiêtoœci naszej
dziœ czczonej niebieskiej Patronki, które s¹ dla nas duchowym
testamentem, pragniemy w koñcowej refleksji zachêciæ siê
odnowy naszego ¿ycia religijnego i moralnego. Niech ta od-
nowa wyrazi siê w przyjêciu i realizacji trzech nastêpuj¹cych
postulatów:
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a) Po dzisiejszym odpuœcie bêdziemy pilniej pamiêtaæ o na-
szej œwiêtej patronce. Ona jest nasz¹ opiekunk¹. Ona nas strze¿e
na drogach naszego ¿ycia. St¹d te¿ bêdziemy siê nadal do niej
zwracaæ w naszych modlitwach, mo¿e czêœciej, ni¿ to czynili-
œmy dot¹d.

b) Za wzorem œw. Katarzyny bêdziemy pilniej zdobywaæ
prawdê. Bêdziemy j¹ staranniej szukaæ w s³owie Bo¿ym, w lek-
turze religijnej, w rozmowach na tematy religijne czy moralne.

c) Z nowym zapa³em, z odwag¹ i gorliwoœci¹ podejmijmy
obowi¹zek œwiadczenia o Chrystusie, o prawdzie, czyli podej-
mijmy ¿ycie, które powinno znamionowaæ prawdziwych œwiad-
ków Chrystusa. Nie narzekajmy na trudne czasy. Pamiêtajmy,
¿e inni mieli jeszcze gorzej. Potrafili byæ dobrymi œwiadkami
Chrystusa w bardzo trudnych warunkach ¿ycia. Dlaczego nas
mia³oby nie staæ na dobre ¿ycie? ̄ yczmy wiêc sobie przy tych
naszych imieninach parafialnych, byœmy potrafili byæ jak naj-
lepszymi œwiadkami Chrystusa.

Nowa Ruda, S³upiec, par. pw. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej – 25 listo-
pada 1994 r.

30 LISTOPADA – ŒW. ANDRZEJA APOSTO£A
Iz 63,16b-17,19b; 64,3-7; Rz 10,9-18; Mt 4,18-22

Przyprowadzaæ innych do Chrystusa

1. Zarys biografii œw. Andrzeja Aposto³a

Na prze³omie starego i nowego roku liturgicznego obcho-
dzimy w Koœciele œwiêto Andrzeja Aposto³a. Œwiêta Aposto-
³ów s¹ tak porozk³adane, ¿e prawie ka¿dego miesi¹ca obcho-
dzimy œwiêto jakiegoœ Aposto³a. Przypomnijmy: 25 stycznia
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obchodzimy œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a; 22 lutego – œwiêto
Katedry œw. Piotra, 6 maja czcimy œw. Filipa i Jakuba, 29 czerw-
ca – œw. Piotra i Paw³a, 3 lipca – œw. Tomasza, 25 lipca – œw.
Jakuba Starszego; 24 sierpnia – œw. Bart³omieja, 21 wrzeœnia
– œw. Mateusza; 28 paŸdziernika – œw. Szymona i Judê Tade-
usza; 27 grudnia – œw. Jana. Miesi¹c listopad nale¿y do Apo-
sto³a Andrzeja.

Aposto³ Andrzej zosta³ wybrany na patrona tego koœcio³a,
na patrona, czyli opiekuna niebieskiego waszej wspólnoty pa-
rafialnej. Dzieñ jego œwiêta jest dla was dniem odpustu para-
fialnego. Dzieñ odpustu zaœ jest szczególnym dniem w ¿yciu
parafii. Jest to dzieñ Bo¿ej amnestii, dzieñ dyspensy. Samo
s³owo „odpust” wskazuje na odpuszczenie. O jakie odpusz-
czenie, uwolnienie tu idzie? Idzie tu – jak uczy Koœció³ –
o uwolnienie od doczesnej kary za grzechy. Karê wieczn¹
mamy odpuszczon¹ w sakramencie pokuty. Pozostaje nam jesz-
cze do odpokutowania doczesna kara za grzechy. W³aœnie od-
pust jest darowaniem kary doczesnej, pokutnej za grzechy. Dla-
tego jesteœmy wezwani do spowiedzi, Komunii œw. i modli-
twy za Ojca œw., by tê ³askê Bo¿ej amnestii wyprosiæ dla sie-
bie albo dla drugiego cz³owieka ¿yj¹cego czy zmar³ego.

W uroczystoœæ odpustow¹ zatrzymujemy siê w szczególny
sposób przed niebieskim patronem, opiekunem w niebie, orê-
downikiem za nami. Wasz opiekun jest cz³owiekiem szcze-
gólnym. To ktoœ z najbli¿szych przyjació³, uczniów Chrystusa
– œw. Andrzej. Liturgia dzisiejsza ukazuje go w momencie
powo³ania, w momencie wezwania go przez Chrystusa od sie-
ci, od codziennej pracy.

Przypomnijmy, jak ta scena wygl¹da³a. Jezus przechodzi³
obok Jeziora Galilejskiego, ujrza³ dwóch braci: Szymona, zwa-
nego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieæ w je-
zioro […]. I rzek³ do nich: „PójdŸcie za mn¹, a uczyniê was
rybakami ludzi” (Mt 4,18-19).

Andrzej wielkodusznie odpowiedzia³ na s³owa Chrystusa
i wszed³ do krêgu jego najbli¿szych uczniów. Jest wielokrot-
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nie wymieniany w gronie Aposto³ów. Razem z nim oraz z na-
potkanym na drodze swoim ziomkiem Filipem oraz z innymi
uda³ siê za Jezusem do Kany Galilejskiej i tam by³ œwiadkiem
pierwszego cudu (J 1,43-2,12). Po cudownym po³owie ryb
Chrystus wezwa³ go wyraŸnie do pójœcia za sob¹, Andrzej zaœ,
przylgn¹wszy ju¿ wczeœniej do Mesjasza, na wezwanie to od-
powiedzia³ bez najmniejszego wahania (£k 5,1-11). Nastêp-
nie by³ blisko, gdy Jezus gotowa³ siê do cudownego nakarmie-
nia rzeszy (J 6,8nn); relacjonowa³ Mistrzowi proœbê Filipa o do-
puszczenie pogan (J 12,21n); wraz z Piotrem, Janem i Jakubem
oœmiela³ siê zadawaæ Mistrzowi poufne pytania (Mk 13,3).

Nie wiemy, gdzie powêdrowa³ Aposto³ po zes³aniu Ducha
Œwiêtego. Prastara tradycja g³osi, ¿e zosta³ ukrzy¿owany
w Achai. Kult jego rozprzestrzeni³ siê najpierw na Wschodzie,
a potem na Zachodzie. Do dziœ czczony jest w Koœciele pra-
wos³awnym.

2. Nasze powo³anie i jego szczegó³owe odmiany

 Patrz¹c na powo³anie Andrzeja uœwiadamiamy sobie, ¿e
to dziœ nas Bóg powo³a³. Pytamy siê: do czego nas powo³a³?
Najpierw powo³a³ nas do ¿ycia, do istnienia. Mog³o nas nie
byæ, a oto jesteœmy. Dlaczego jesteœmy, bo Bóg chcia³ nas mieæ.
Zauwa¿my jednoczeœnie, ¿e to powo³anie do ¿ycia jest powo-
³aniem do ¿ycia wiecznego. Granice naszej egzystencji siê-
gaj¹ w wiecznoœæ. Bóg ju¿ nas nie mo¿e unicestwiæ. Jesteœmy
wezwani – powo³ani do ¿ycia, które ma trwaæ wiecznie!

Czy dziêkujesz za to, czy Bogu o tym mówisz? Czy mó-
wisz: Panie Bo¿e, jak to dobrze, ¿e jesteœ; jak dobrze, ¿e mnie
stworzy³eœ; jak to dobrze, ¿e mnie pokocha³eœ? Oto s³ysza³eœ
s³owa z I czytania; A jednak Panie, Tyœ naszym Ojcem. My-
œmy glin¹, a Ty naszym twórc¹. My wszyscy jesteœmy dzie³em
r¹k twoich (Iz, 64,7).

Bóg nas powo³a³ do ¿ycia we wspólnocie Koœcio³a. Przy-
chodzimy na Mszê œw. Otrzymaliœmy powo³anie do ¿ycia
w zgodzie, w prawdzie, w ¿yczliwoœci, powo³anie do ¿ycia
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dzieci Bo¿ych. Mamy potem powo³ania ró¿ne: do kap³añstwa,
ma³¿eñstwa, mo¿na powiedzieæ – do ka¿dego zawodu trzeba
mieæ powo³anie.

Zauwa¿my tak¿e, ¿e w poszczególnych czêœciach roku je-
steœmy powo³ywani do szczególnych zadañ. Zaczynamy Ad-
went. Do czego nas teraz powo³uje Bóg? Gdy wspominamy
oczekiwanie na pierwsze przyjœcie Chrystusa, mamy zatêsk-
niæ za Zbawicielem, za Jego moc¹, za Jego prawd¹. Jesteœmy
w Adwencie powo³ani do czuwania, do oczekiwania na po-
wtórne przyjœcie Chrystusa. Czekanie nie jest nam obce: cze-
kamy na pensjê, czekamy na mieszkanie, czekamy na pracê,
czekamy na samochód, czekamy na goœci zza granicy, czeka-
my na lepsz¹ przysz³oœæ. Czasem by³y czekania trudne: na-
szych praojców na wolnoœæ, kobiet – na powrót mê¿ów, sy-
nów z wojny. Czekanie na Boga – to nasze powo³anie na Ad-
went.

Powróæmy jeszcze do biblijnego opisu powo³ania œw. An-
drzeja Aposto³a.

3. Prowadziæ ludzi do Chrystusa

W Ewangelii wed³ug œw. Jana znajdujemy tak¿e opis po-
wo³ania Andrzeja przez Chrystusa. Jan zamieœci³ w tym opi-
sie ciekawy szczegó³, a mianowicie, ¿e Andrzej po pierwszym
spotkaniu z Chrystusem, pe³en entuzjazmu, uda³ siê do swego
brata Szymona i pochwali³ siê wezwaniem, które otrzyma³ od
Jezusa. Nastêpnie przyprowadzi³ swego brata Szymona do Je-
zusa. Z pewnoœci¹ bardzo chcia³, aby i jego powo³a³ Jezus do
grona swoich uczniów. Tak siê te¿ sta³o. Ewangelista odnoto-
wa³ s³owa: A Jezus wejrzawszy na niego rzek³: „Ty jesteœ Szy-
mon, syn Jana, ty bêdziesz nazywa³ siê Kefas – to znaczy: Piotr”
(J 1,42).

W scenie tej uwydatniona jest specyficzna rola Andrzeja:
on przyprowadzi³ swego brata do Chrystusa. W tym Andrze-
jowym dziele mo¿emy i my siê odnaleŸæ. Mo¿emy powiedzieæ,
¿e i naszym zadaniem jest przyprowadzanie innych do Chry-
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stusa. Naœladujmy wiêc œw. Andrzeja w jego entuzjazmie by-
cia przy Chrystusie i w dziele przyprowadzania innych do Nie-
go. Niech nam wszystkim zale¿y na tym, by inni lepiej znali
Chrystusa. M¹drze i roztropnie prowadŸmy dzia³anie apostol-
skie w tym wzglêdzie. Œw. Andrzeju, Patronie nasz, wspoma-
gaj nas w tym dziele.

Wroc³aw-Stab³owice, par. pw. œw. Andrzeja Aposto³a – 30 listopada 1993 r.



Grudzieñ
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4 GRUDNIA – ŒW. BARBARY, DZIEWICY I MÊCZENNICY
Rz 8,31b-39; Mt 10,34-39

Wdziêczni za górniczy trud

1. Œw. Barbara – nasz¹ patronk¹

Ka¿dy z nas nosi swoje w³asne imiê i w ci¹gu roku obcho-
dzi dzieñ imienin  lub dzieñ urodzin. Sk³adaj¹ nam wtedy ¿ycze-
nia. Otrzymujemy prezenty. Przyjmujemy i czêstujemy goœci.
Imiona nosz¹ nie tylko osoby indywidualne, ale tak¿e mniej-
sze czy wiêksze spo³ecznoœci ludzkie oraz instytucje. I tak np.
wiele szkó³ ma swoich patronów. S¹ szko³y np. im. Boles³awa
Chrobrego, Tadeusza Koœciuszki. Adama Mickiewicza. Przede
wszystkim spo³ecznoœci religijne: diecezje, parafie, zgroma-
dzenia zakonne, seminaria duchowne, maj¹ w niebie swoich
opiekunów. Oni nas strzeg¹, pilnuj¹ i nam pomagaj¹.

Wasza wspólnota parafialna ma za patronkê œw. Barbarê.
Legenda ca³kowicie zas³oni³a nam historyczn¹ prawdê o tej
œwiêtej. Wed³ug tradycji jej ojciec, poganin, uwiêzi³ j¹ jako
chrzeœcijankê w wie¿y i wyda³ na œmieræ w czasie przeœlado-
wania. By³o to oko³o 306 roku. By³ to czas wielkich przeœla-
dowañ. Ludzie ginêli za Chrystusa. Wœród nich odda³a ¿ycie
œw. Barbara. To na niej wype³ni³y siê s³owa Pisma Œwiêtego,
dziœ czytane na liturgii: Któ¿ nas mo¿e od³¹czyæ od mi³oœci
Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy przeœladowanie, g³ód,
nagoœæ, niebezpieczeñstwo czy miecz? Jak to jest napisane:
„Z powodu Ciebie zabijaj¹ nas przez ca³y dzieñ, uwa¿aj¹ nas
za owce przeznaczone na rzeŸ”. Ale we wszystkim odnosimy
pe³ne zwyciêstwo dziêki Temu, który nas umi³owa³. I jestem
pewien, ¿e ani œmieræ, ani ¿ycie, ani anio³owie, ani Zwierzch-
noœci, ani rzeczy teraŸniejsze, ani przysz³e, ani Moce, ani co
wysokie, ani co g³êbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie
zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oœci Boga, która jest w Chrystusie
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Jezusie, Panu naszym (Rz 8,35-39). Œw. Barbara wype³ni³a
tak¿e s³owa Chrystusa. Kto mi³uje ojca swego bardziej ni¿ Mnie,
nie jest Mnie godzien. […] Kto nie bierze krzy¿a, a idzie za
Mn¹, nie jest Mnie godzien (Mt 10,37a.38). Barbara ceni³a
Chrystusa bardziej ni¿ swego ojca. Bra³a krzy¿ i sz³a za swo-
im Mistrzem.

2. Nasze œwiadectwo o Chrystusie.

Piêkne by³o œwiadectwo œw. Barbary o Zbawcy œwiata. Dziœ
wzywa nas ona, abyœmy i my w podobnym stylu œwiadczyli
o Chrystusie. Zwykle sk³adamy nasze œwiadectwo w s³owie
i czynie. Przypomnijmy, jak ono winno wygl¹daæ.

a) Œwiadectwo s³owa
W s³owach eksplikujemy nasze myœli, przekazujemy in-

formacje, wyra¿amy nasze uczucia i przekonania. Nasza mowa
winna byæ na us³ugach prawdy i mi³oœci, mow¹ prawdziw¹
i mow¹ mi³oœci. St¹d te¿ winniœmy przemawiaæ jêzykiem praw-
dy i mi³oœci.

W s³owach sk³adamy œwiadectwo prawdzie. Nasze mówie-
nie winno byæ zgodne z naszym przekonaniem. Prawda jest
zdrowym pokarmem dla naszego ducha. K³amstwo jest tru-
cizn¹. Oburzamy siê, gdy sobie uœwiadamiamy, ¿e nas ok³a-
muj¹. Jezus kiedyœ powiedzia³: I poznacie prawdê, a prawda
was wyzwoli (J,8,32). Jesteœmy dziœ œwiadkami zakrywania
prawdy w g³adkich, podstêpnych s³owach. Doœwiadczamy tak-
¿e, jak prawd¹, siê niejednokrotnie manipuluje. B¹dŸmy za-
wsze obroñcami i g³osicielami prawdy.

W s³owach powinniœmy tak¿e wyra¿aæ naszym bliŸnim
mi³oœæ i ¿yczliwoœæ. Zatem s³owo wychodz¹ce z naszych ust
powinno byæ darem naszej dobroci, ¿yczliwoœci dla bliŸnich.
Nie zawsze tak bywa. Czasem ludzie rani¹ siê jêzykiem. Tak
bywa niekiedy w rodzinach, gdzie zdarzaj¹ siê tzw. ciche dni.
Z powodu z³ych s³ów ludzie czêsto p³acz¹. I odwrotnie, ciesz¹
siê ze s³ów ¿yczliwych.
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b) Œwiadectwo ¿ycia
Druga forma naszego œwiadczenia o Chrystusie to nasze

czyny. Œwiadectwo sk³adane w czynach jest bardziej przeko-
nuj¹ce. Ju¿ staro¿ytni mawiali:

verba docent, exempla trahunt – „s³owa pouczaj¹, przyk³a-
dy poci¹gaj¹”. Czyny powinny byæ owocem naszej mi³oœci.
Czyny mi³oœci ³¹cz¹ siê zazwyczaj z dŸwiganiem krzy¿a. Je-
zus nam dziœ przypomnia³ o potrzebie brania krzy¿a. Kto nie
bierze swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, nie jest Mnie godzien (Mt
10,38).

G³oœmy przeto Ewangeliê s³owem i ¿yciem. Jest dziœ trud-
ny czas, ale ka¿dy czas jest dobry, by ¿yæ Ewangeli¹, by do-
brze czyniæ. Czas Ewangelii jest ci¹gle przed nami.

3. Œw. Barbara jako patronka górników

W trzecim odcinku naszej refleksji wróæmy ponownie do
œw. Barbary i zauwa¿my, ¿e jest ona w tradycji Koœcio³a pa-
tronk¹ górników. St¹d jej figury spotykamy w kopalniach, nad
ziemi¹ i pod ziemi¹. Górnicy to ludzie trudnej i niebezpiecz-
nej pracy. Raz po raz s³yszymy o wypadkach kopalnianych,
w których gin¹ górnicy. Zauwa¿my, ¿e dziêki pracy górników
mamy w naszych domach ciep³o. Nasze miasta s¹ zazwyczaj
ogrzewane przez elektrociep³ownie, opalane wêglem. Wiemy,
¿e wêgiel, „czarne z³oto” wydobywane z ziemi, nadal jest pod-
stawowym Ÿród³em energii.

Górnicy to ludzie ciê¿kiej pracy. Zauwa¿amy, ¿e podejœcie
do pracy bywa dzisiaj niew³aœciwe. Koœció³ nam przypomina,
¿e praca nie jest towarem, ¿e praca jest nie tylko Ÿród³em utrzy-
mania siê przy ¿yciu, ale winna byæ te¿ œrodkiem naszego
uœwiêcenia. Przez pracê przekszta³camy nie tylko œwiat, ale
i samych siebie. Praca winna byæ œrodkiem naszego doskona-
lenia, naszego duchowego rozwoju. Przez pracê oddajemy tak-
¿e czeœæ Bogu. Dobra praca mo¿e byæ dla nas modlitw¹. Przez
pracê tak¿e s³u¿ymy cz³owiekowi. St¹d te¿ to, co robimy, win-
niœmy czyniæ jak najlepiej.
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W patronalne œwiêto naszych górników dziêkujmy Bogu
za ich trud. Wypraszajmy tak¿e dla nich moce niebieskie do
codziennego ¿ycia. Módlmy siê o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
w ¿yciu ich rodzin, a tak¿e w ich trudnej i niebezpiecznej pra-
cy. Niech przez pracê nasi bracia górnicy oddaj¹ czeœæ Bogu,
pomna¿aj¹ dobro wspólne narodu i doskonal¹ samych siebie.

Zgorzelec, par. pw. œw. Barbary – 4 grudnia1992 r.

6 GRUDNIA – ŒW. MIKO£AJA, BISKUPA
Iz 6,1-8; £k 10,1-9

Œw. Miko³aj – warto byæ dobrym

1. Informacje o ¿yciu œw. Miko³aja

W ¿yciu ka¿dego cz³owieka, a tak¿e w ¿yciu spo³ecznoœci
zdarzaj¹ siê od czasu do czasu podnios³e uroczystoœci. Tak jak
w ¿yciu jednostki zwykle radoœnie i uroczyœcie jest prze¿ywany
dzieñ imienin, tak w rodzinie parafialnej prze¿ywamy uroczy-
œcie odpust parafialny, dzieñ œw. patrona miejscowego koœcio-
³a.

Oto my w tej parafii spotykamy siê dziœ na waszych imie-
ninach parafialnych. Nasze myœli i serca ³¹czymy dziœ w spo-
sób szczególny z patronem tej wspólnoty, ze œw. Miko³ajem.
Jest to wasz niebieski protektor, opiekun, dany wam nie tylko
po to, aby go prosiæ o poœrednictwo, ale dany przede wszyst-
kim po to, aby na jego wzór s³u¿yæ Bogu i ludziom. W czym
siê wyrazi³o podobieñstwo œw. Miko³aja do Chrystusa? kim
by³ i jak ¿y³ œw. Miko³aj? dlaczego sta³ siê s³awny?

Jego postaæ ginie w mrokach historii. Wiele legend powsta³o
wokó³ jego osoby. Jedno jest jednak pewne. By³ biskupem
w IV w. po Chrystusie. Wed³ug legendy urodzi³ siê w po³u-
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dniowo-wschodniej Azji Mniejszej, w mieœcie Patara w Ligii
ok. roku 270 po Chrystusie. Przyszed³ na œwiat w bogatej ro-
dzinie. By³ jedynakiem. Po œmierci rodziców odziedziczy³
wielki maj¹tek. Nie zatrzyma³ go dla siebie, ale dzieli³ siê nim
z potrzebuj¹cymi. Zas³yn¹³ jako cz³owiek chêtnie dziel¹cy siê
swoim mieniem. Jego s¹siad – bankrut – zmuszony by³ z bie-
dy wys³aæ swe córki na ulicê. Œw. Miko³aj, wiedz¹c o tym,
niezauwa¿ony zjawia siê noc¹ w domu biedaka i podrzuca bry³ê
z³ota. Jedna córka jest uratowana, ma posag, mo¿e wyjœæ za
m¹¿. Œwiêty powtarza swe odwiedziny jeszcze dwukrotnie. Za
trzecim razem zostaje rozpoznany, prosi jednak¿e szczêœliwe-
go ojca o dochowanie tajemnicy. Dary pojawiaj¹ siê w mie-
œcie coraz czêœciej. Wed³ug podañ œwiêty zanosi³ ¿ebrz¹cym
dzieciom zawini¹tka z miodowymi plackami. Robi³ to czêsto
ukradkiem, pod os³on¹ nocy.

Jako biskup Miry (obecnie Demre) podbi³ serca wiernych
nie tylko gorliwoœci¹ duszpastersk¹, ale tak¿e trosk¹ o ich po-
trzeby materialne. Wed³ug przekazu z tamtych czasów potra-
fi³ czyniæ cuda, które przysparza³y mu s³awy.

Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skaza³ trzech m³odzieñ-
ców z Miry na karê œmierci za jakieœ drobne wykroczenie, œw.
Miko³aj uda³ siê osobiœcie do Konstantynopola, aby wyprosiæ
dla nich u³askawienie. Kiedy indziej swoj¹ ¿arliw¹ modlitw¹
uratowa³ rybaków od niechybnego utoniêcia w czasie gwa³-
townej burzy. Dlatego te¿ sta³ siê patronem marynarzy i ryba-
ków. W czasie zarazy, jaka nawiedzi³a okolice, gdzie pe³ni³
obowi¹zki duszpasterskie, us³ugiwa³ zara¿onym, nara¿aj¹c w³a-
sne ¿ycie.

Wszed³ do historii, pozosta³ w pamiêci potomnych jako
cz³owiek o wielkiej dobroci. Dlatego z okazji jego œwiêta lu-
dzie obdarowuj¹ siê prezentami. Pod opiekê œw. Miko³aja ucie-
kali siê studenci, dzieci, m³ode panny, ¿eglarze, wiêŸniowie,
piekarze.

W XII w. pojawi³ siê w szko³ach zwyczaj darmowego przy-
dzielania pod patronatem Miko³aja zapomóg i stypendiów. Œw.



342

Miko³aj sta³ siê wzorem dobroci, dawania drugim. Dlatego
powsta³a piêkna tradycja obdarowywania siê na jego wspo-
mnienie podarkami. Dzisiejsze nasze odpustowe spotkanie
winno nas uwra¿liwiæ na drugich ludzi, winno nam przypo-
mnieæ, ¿e warto byæ dobrym, ¿e warto siê dzieliæ.

2. Wartoœæ i formy dawania

Warto zauwa¿yæ, ¿e dawanie czyni nas duchowo bogatszy-
mi. Dar ubogaca nie tylko tego, kto go otrzymuje, ale i tego,
kto go przekazuje. Daj¹cy staje siê duchowo bogatszy. St¹d
te¿ mówi siê, ¿e nie ten jest bogaty, kto du¿o ma, ale ten, kto
du¿o daje.

Nasz dar, który przekazujemy innym, mo¿e przybieraæ ró¿ne
formy, niekoniecznie materialne. Wa¿nym darem dla drugich
mo¿e byæ nasze dobre, krzepi¹ce s³owo.

 Jakim jesteœ Miko³ajem dla twojej schorowanej mamy, dla
zniszczonego ¿yciem ojca, dla teœciowej, synowej? Jakim jê-
zykiem przemawiasz do swoich domowników? Tak czêsto
utrudniamy sobie ¿ycie nieodpowiedzialnym, dokuczliwym
mówieniem. Spotykamy ludzi warcz¹cych na siebie. Narze-
kamy na trudne czasy. Wiemy, ¿e wiele zale¿y od naszych de-
cydentów, ale b¹dŸmy szczerzy: wiele zale¿y tak¿e od nas sa-
mych. Klimat w twoim domu zale¿y wiele od ciebie, od two-
jego mówienia, zachowania. W tej dziedzinie mo¿na tak wiele
dobrego zrobiæ. Zwróæmy tak¿e uwagê na potrzebê radosnego
usposobienia, uœmiechu, oczywiœcie nie takiego wyuczonego,
za pieni¹dze przed kamer¹ telewizyjn¹, ale uœmiechu, jako
znaku naszej ¿yczliwej duszy . Czêstujmy wiêc drugich ¿ycz-
liwym uœmiechem.

Wreszcie, na miarê naszych mo¿liwoœci dzielmy siê tak¿e
dobrami materialnymi. Kto chêtnie daje, dzieli siê, tego Pan
Bóg wynagradza i mu b³ogos³awi. Wiedz¹ o tym dobrze ka-
p³ani. Okazuje siê, ¿e im wiêcej rozdaj¹, pomagaj¹ biednym,
tym wiêcej otrzymuj¹ od innych.
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3. Wzory dawania

W czasie drugiej wojny œwiatowej zgin¹³ w obozie kon-
centracyjnym w Oœwiêcimiu Janusz Korczak. By³ oddanym
wychowawc¹ dzieci i m³odzie¿y. Ca³e ¿ycie poœwiêci³ dla nich
i poszed³ z nimi do komory gazowej, chocia¿ dano mu mo¿li-
woœæ ucieczki. Igor Newerly w artykule Janusz Korczak przy-
toczy³ rozmowê Starego Doktora w komendantem niemieckim
na dworcu przy eksportowaniu dzieci do Treblinki. Tak oto przed-
stawi³ tê scenê: „Kiedy dzieci by³y ju¿ w wagonie, komendant
placu dowiedzia³ siê, ¿e ten szczup³y staruszek, z krótk¹ bródk¹
– to Janusz Korczak. – Czy pan napisa³ „Bankructwo ma³ego
D¿eka? – Napisa³em. – Dobra ksi¹¿ka. Czyta³em, gdy by³em
ch³opcem. Niech pan wysi¹dzie. – A dzieci? – Dzieci pojad¹.
A pan mo¿e zostaæ. – Pan siê myli – odrzek³ Korczak. Nie
ka¿dy jest ³ajdakiem. I drzwi wagonu za sob¹ zatrzasn¹³”.

10 czerwca 1970 roku odby³ siê niezwyk³y pogrzeb na
cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie. Obrzêdom ¿a³obnym
przewodniczy³ kard. Stefan Wyszyñski.W koncelebrze bra³o
udzia³ kilkudziesiêciu ksiê¿y. W orszaku ¿a³obnym, za trumn¹
niesion¹ przez lekarzy sz³y t³umy mieszkañców Warszawy. By³
to pogrzeb Teresy Strzembosz, która ca³e ¿ycie dawa³a siebie
drugim, zw³aszcza chorym. By³a jakby œw. Miko³ajem dla ka¿-
dego chorego dziecka.

Znamy wszyscy Matk¹ Teresê z Kalkuty. Ta skromniutka,
uboga, pochodz¹ca z Albanii zakonnica zadziwia wszystkich
swoj¹ mi³oœci¹ do ludzi, i to do tych najbiedniejszych z bied-
nych. Jest dla najbiedniejszych dobrym œw. Miko³ajem.

Lista ludzi podobnych do œw. Miko³aja jest d³uga. B¹dŸmy
i my nawzajem dla siebie œw. Miko³ajami. Czyñmy sobie do-
brze. Nie utrudniajmy sobie ¿ycia. Powtarzajmy sobie czêsto,
¿e warto byæ dobrym, ¿e warto siê dzieliæ, ¿e warto byæ hoj-
nym. O tak¹ postawê proœmy dziœ Pana Boga za poœrednic-
twem œw. Miko³aja, naszego niebieskiego patrona.

Mi³oszyce, par. pw. œw. Miko³aja – 6 grudnia 1982 r.; Wi¹zów, par. pw.
œw. Miko³aja – 6 grudnia 2002 r.
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7 GRUDNIA - ŒW. AMBRO¯EGO, BISKUPA
I DOKTORA KOŒCIO£A
Ef 3,8-12; J 10,11-16

Filar wiary staro¿ytnego Koœcio³a

1. ¯ycie Ambro¿ego

Œw. Ambro¿y, patron dzisiejszego dnia, nale¿y obok œw.
Hieronima, Augustyna i Grzegorza Wielkiego do grona czte-
rech wielkich doktorów Koœcio³a. Urodzi³ siê ok. roku 335 na
po³udniu W³och. Sprawowa³ wysokie stanowisko urzêdnicze.
Swoj¹ pracê wykonywa³ bardzo sprawiedliwie i uczciwie.
Œwiadczy o tym to, ¿e po przyjêciu chrztu zosta³ wybrany przez
lud na biskupa Mediolanu. Siódmego grudnia 374 roku przyj¹³
sakrê biskupi¹. Wkrótce zas³yn¹³ jako gorliwy, roztropny i
mê¿ny pasterz swojej rozleg³ej diecezji. Walczy³ o czystoœæ
wiary chrzeœcijañskiej. PrzyjaŸni³ siê z cesarzem Teodozju-
szem. Gdy jednak ten wyst¹pi³ przeciw prawu Bo¿emu, doko-
nuj¹c rzezi Tesaloniczan, Ambro¿y zamkn¹³ przed nim drzwi
koœcio³a i wezwa³ go do publicznej pokuty (390). Ambro¿y
przyczyni³ siê do nawrócenia Augustyna. Osobiœcie udzieli³
mu chrztu w 387 roku. Jako biskup rozleg³ej diecezji medio-
lañskiej wyg³asza³ liczne mowy i pisa³ listy pasterskie w obro-
nie wiary. U³o¿y³ wiele hymnów i tekstów liturgicznych, które
wesz³y na sta³e do rzymskiej liturgii. Jemu m.in. jest przypisy-
wany hymn Te Deum laudamus, który do dzisiaj rozbrzmiewa
w uroczystych chwilach w wielu koœcio³ach. Mo¿na bez prze-
sady powiedzieæ, ¿e Ambro¿y przyczyni³ siê do ugruntowania
chrzeœcijañskiej prawowiernoœci i stworzenia podstaw dla roz-
woju cywilizacji europejskiej.

Ambro¿y, pe³en zas³ug i trudów, zmar³ 4 kwietnia 397 roku,
w Wielki Pi¹tek. Jego wspomnienie Koœció³ obchodzi od wie-
ków 7 grudnia, w rocznicê jego konsekracji na biskupa.
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2. Biskup Ambro¿y dobrym pasterzem

Ambro¿y by³ zatroskany o Koœció³ duchowy i materialny.
Okaza³ siê dobrym pasterzem mediolañskiego Koœcio³a. W swo-
jej trosce pasterskiej upodobni³ siê do samego Chrystusa, który
nazwa³ siê dobrym pasterzem. Jako biskup, pasterz, cieszy³ siê
autorytetem zarówno w krêgach koœcielnych, jak i w ¿yciu pañ-
stwowo-publicznym. By³ pasterzem, który nie tylko dba³ o ¿ycie
Bo¿e w ludzkich sercach, ale tak¿e pasterzem, który broni³ praw
Bo¿ych w ¿yciu publicznym. Nie omieszka³ nak³oniæ cesarza
Teodozjusza do publicznej pokuty za jawnie pope³niony grzech.

3. Œw. Ambro¿y wzorem biskupa zatroskanego
          o œwi¹tyniê

Owo zamkniêcie drogi cesarzowi do œwi¹tyni by³o znakiem
wielkiej gorliwoœci biskupa Ambro¿ego o godnoœæ i dostojeñ-
stwo œwi¹tyni. Pasterz mediolañskiego Koœcio³a mia³ œwiado-
moœæ, ¿e do œwi¹tyni Pañskiej mog¹ wchodziæ tylko przyja-
ciele Pana Boga i cz³owieka, ¿e nie maj¹ do niej wstêpu ludzie
obarczeni wystêpkami, którzy nie ¿a³uj¹ za grzechy i nie chc¹
siê nawróciæ. Uwa¿a³, ¿e œwi¹tynia jest miejscem gromadze-
nia siê ludu Bo¿ego na s³uchanie s³owa Bo¿ego i sprawowanie
Eucharystii. Wiedzia³, ¿e œwi¹tynia jest miejscem oddawania
czci Bogu, miejscem wielbienia, dziêkczynienia, przeprasza-
nia i zanoszenia próœb, ¿e œwi¹tynia jest miejscem otrzymy-
wania Bo¿ego mi³osierdzia przez tych, którzy w pokorze i ¿alu
korz¹ siê przed Bogiem.

Wspominaj¹c dziœ w liturgii œw. Ambro¿ego, zapragnijmy
byæ wiernymi i konsekwentnymi uczniami Chrystusa. Niech nas
wype³nia troska o poszanowanie prawa Bo¿ego w ¿yciu osobi-
stym i publicznym. Módlmy siê dziœ za dzisiejszych pasterzy
Koœcio³a, za wszystkich biskupów: o m¹droœæ, roztropnoœæ i
gorliwoœæ w ich pos³udze pasterskiej. Niech za wzorem œw.
Ambro¿ego upodabniaj¹ siê do Chrystusa Dobrego Pasterza.

Ziêbice, par. pw. œw. Jerzego - 7 grudnia 2002 r.
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26 GRUDNIA – ŒW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MÊCZENNIKA
Dz 6,8-10.7,54-60; Mt 10,17-22

Wersja A

Œwiadectwo œw. Szczepana i nasze

1. Sens œwiêta œw. Szczepana w klimacie uroczystoœci
         Bo¿ego Narodzenia

W klimacie radosnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia liturgia
Koœcio³a kieruje dziœ nasze spojrzenie na postaæ œw. Szczepa-
na, od pasterzy i szopki przechodzimy do mêczeñstwa za wia-
rê w Chrystusa. W radosny œpiew kolêd wplata siê pierwsza
mêczeñska œmieræ ucznia Pañskiego. Sk¹d ten liturgiczny dy-
sonans? Przecie¿ my chcemy nadal kolêdowaæ, chcemy dalej
cieszyæ siê Bo¿ym Narodzeniem. Rozpocznijmy poszukiwa-
nie odpowiedzi na to pytanie od stwierdzenia, ¿e Jezus naro-
dzi³ siê dla wszystkich, przyszed³ do wszystkich, ale nie wszy-
scy Go przyjêli, nie wszyscy siê Nim ucieszyli. Oprócz do-
brych pasterzy znalaz³ siê w Jerozolimie okrutny Herod, który
usi³owa³ zg³adziæ Dzieciê narodzone w Betlejem. W ci¹gu ca³e-
go swojego ziemskiego ¿ycia Jezus mia³ przyjació³, ale i wro-
gów. To wrogowie doprowadzili Go do œmierci krzy¿owej.

Œw. Szczepan, stoj¹cy dziœ przed nami z palm¹ mêczeñ-
stwa, chce nam dziœ powiedzieæ, ¿e dla Chrystusa trzeba cier-
pieæ, trzeba siê nara¿aæ, trzeba wiele traciæ, nawet swoje ¿ycie.

2. Sylwetka œw. Szczepana

Œw. Szczepan nale¿a³ do pierwszych wyznawców Chrystu-
sa. By³ diakonem Koœcio³a apostolskiego. Opiekowa³ siê bied-
nymi i chorymi. Autor Dziejów Apostolskich mówi o nim, ¿e
pe³en ³aski i mocy dzia³a³ cuda i znaki wielkie wœród ludu (Dz
6,8). Szczepan nie zna³ kompromisu wobec tych, którzy wal-
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czyli z wyznawcami Chrystusa. Odwa¿nie mówi³ przed San-
hedrynem: Wy, twardego karku i opornych serc i uszu! Wy za-
wsze sprzeciwiacie siê Duchowi Œwiêtemu (Dz 7,51). Za tê
wiernoœæ Chrystusowi, za gorliw¹ s³u¿bê ludziom zosta³ jesz-
cze bardziej znienawidzony i ukamienowany za miastem.

Wielkie uznanie budzi postawa œw. Szczepana w ostatnich
godzinach jego ¿ycia. Zapatrzony w krzy¿ Chrystusa, mêczo-
ny Szczepan osun¹³ siê na kolana i wo³a³ g³oœno: Panie, nie
poczytaj im tego grzechu (Dz 7,60). By³y to ostatnie jego s³o-
wa, modlitwa o przebaczenie dla przeœladowców. Przypomi-
na³y one s³owa Chrystusa na krzy¿u: Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedz¹, co czyni¹ (£k 23,34a). To by³a wysoka klasa mi³o-
œci bliŸniego, mi³oœci wyra¿onej w modlitwie: Panie, nie po-
czytaj im tego grzechu. Szczepan zda³ dobrze egzamin ze swej
przynale¿noœci do Chrystusa. Otrzyma³ od Niego nagrodê ju¿
tu na ziemi, gdy¿ przed œmierci¹ wyzna³: Widzê niebo otwarte
i Syna Cz³owieczego stoj¹cego po prawicy Bo¿ej (Dz 7,56).

3. Nastêpcy œw. Szczepana

Za œw. Szczepanem poszli inni wyznawcy Chrystusa.
W pierwszych trzech wiekach, a¿ do czasów cesarza Konstan-
tyna Wielkiego i do edyktu mediolañskiego w roku 313 przele-
wa³a siê krew pierwszych mêczenników. Pierwsi chrzeœcijanie
ginêli na arenach cyrków rzymskich po¿erani przez dzikie zwie-
rzêta. Ginêli na oczach widzów. Znamy tê okrutn¹ rzeczywi-
stoœæ chocia¿by z powieœci Sienkiewicza Quo vadis. To cesarz
Neron kaza³ przywi¹zywaæ pierwszych chrzeœcijan do s³upów,
polewaæ ich smo³¹ i paliæ. By³y to tzw. ¿ywe pochodnie Nerona.

Czasy dla chrzeœcijan potem siê zmieni³y. Nadesz³o rów-
nouprawnienie religii chrzeœcijañskiej, jednak¿e nadal zdarza³y
siê przeœladowania wyznawców Chrystusa. I dzisiejsze chrze-
œcijañstwo zna takie przypadki. Ilu¿ ksiê¿y zginê³o w obozach
koncentracyjnych za to, ¿e g³osili Ewangeliê, ¿e wystêpowali
œmia³o przeciw ³amaniu zasad ewangelicznych. Wiemy o tym,
¿e tak¿e w okresie powojennym sporo biskupów i ksiê¿y od-
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bywa³o karê wiêzieñ za to, ¿e wystêpowali przeciwko ³amaniu
zasad Ewangelii w ¿yciu publicznym. Przed ludŸmi przyzna-
j¹cymi siê do katolicyzmu zamykano drzwi do awansu, do pia-
stowania wa¿nych urzêdów.

Tak¿e dzisiaj w niektórych regionach œwiata szykanuje siê
ludzi z powodu wiary w Chrystusa. Ludzi wierz¹cych œledzi
siê, nie dopuszcza do wa¿niejszych stanowisk. Cieszymy siê,
¿e w naszej OjczyŸnie nieco siê ostatnio odmieni³o. Nosimy w
sobie przekonanie, ¿e obywatele wierz¹cy, praktykuj¹cy bêd¹
mogli byæ dopuszczani do wy¿szych godnoœci w naszym spo-
³eczeñstwie, ¿e bêd¹ mogli zasady ewangeliczne zaszczepiaæ
w organizm ¿ycia spo³ecznego. O to przecie¿ m.in. walczyli
stoczniowcy, gdy zamiast portretu Lenina, przywódcy klasy
robotniczej, zawiesili na bramie Stoczni Gdañskiej obraz Mat-
ki Bo¿ej Czêstochowskiej i portret Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II. To oni prosili o Msze œw., o pos³ugê sakramentaln¹, bo sami
siê przekonali, jakie skutki przynosi walka z religi¹, jawna czy
te¿ ukryta walka z Chrystusem. To oni dziœ nadziejê na lepsze
jutro Ojczyzny ³¹cz¹ z dzia³alnoœci¹ Koœcio³a. To jest œwia-
dectwo o Chrystusie naszej klasy robotniczej, œwiadectwo, któ-
re bardzo sobie cenimy i które tak wysoko ceni¹ narody œwiata.

W obliczu postaci œw. Szczepana, stoj¹c w dalszym ci¹gu
przed ¿³óbkiem betlejemskim, musimy dziœ myœleæ o naszym
osobistym œwiadectwie o Chrystusie. Jezus nie ¿¹da od nas
krwi! Mo¿e nie wszyscy s¹ przeœladowani za wiarê, ale jeste-
œmy wezwani do œwiadectwa. Mamy byæ œwiadkami Chrystu-
sa dziœ. Niektórzy s¹ katolikami tylko formalnie. S¹ ochrzcze-
ni. Maj¹ œlub koœcielny. Dzieci posy³aj¹ na religiê. Maj¹ na
œwiêta piêkne choinki. Nawet œpiewaj¹ kolêdy. Przyjd¹ nawet
do spowiedzi przedœwi¹tecznej, po³ami¹ siê op³atkiem, ale
czêsto ci sami chrzeœcijanie zamykaj¹ swoj¹ religiê tylko do
obrêbu œwi¹tyni. Nie potrafi¹ rozmawiaæ w domu ze swoimi
dzieæmi o Bogu, nie potrafi¹ uœmiechn¹æ siê do kole¿anki z pra-
cy, nie potrafi¹ przeprosiæ, przebaczyæ, nie potrafi¹ okazaæ
serca. Taki cz³owiek nosi tylko etykietkê chrzeœcijanina. Mo¿-
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na go porównaæ ze sklepem miêsnym, na którym widnieje szyld
z napisem „Miêso – wêdliny”, a w œrodku nic nie ma.

Z pewnoœci¹ mia³ racjê Ghandi, gdy zapytany przez pew-
nego misjonarza, w jaki sposób chrzeœcijanie mogliby zdobyæ
innych dla Chrystusa, odpowiedzia³: „Wpierw radzi³bym chrze-
œcijanom, by sami zaczêli ¿yæ tak, jak ¿y³ Chrystus. Radzi³-
bym wam, byœcie wasz¹ religiê zamienili rzeczywiœcie w czyn,
nie zniekszta³caj¹c w niczym s³ów Chrystusa. Zwróci³bym tak-
¿e uwagê, by wszêdzie stawiano na pierwszym miejscu mi-
³oœæ, bo mi³oœæ jest oœrodkiem i dusz¹ chrzeœcijañstwa”.

Œw. Szczepan, œwiadek Chrystusa, wzywa nas dzisiaj do
dawania œwiadectwa o Chrystusie s³owem i ¿yciem. Trzeba nam
wróciæ do ¿³óbka Chrystusa z tym przeœwiadczeniem, ¿e nasze
trwanie przy Chrystusie, nasza przynale¿noœæ do grona Jego
uczniów, nasze patrzenie na Niego wraz z betlejemskimi paste-
rzami domaga siê czytelnego œwiadectwa: œwiadectwa dobrego
s³owa, œwiadectwa ofiarnego czynu. Jeœli chcê byæ œwiadkiem
Chrystusa, to muszê tak jak On myœleæ, tak jak On widzieæ œwiat,
tak jak On oceniaæ ludzi, tak jak On mówiæ i kochaæ.

Le¿ajsk, par. pw. Zwiastowania NMP - 26 grudnia 1980 r.

Wersja B

Pierwszy na liœcie œwiêtych mêczenników

1. Narodzenie Jezusa najwa¿niejszym wydarzeniem

Prze¿ywamy kolejne radosne œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Stajemy ponownie przed Bogiem z ogromn¹ wdziêcznoœci¹
za dar Nocy Betlejemskiej, za dar zamieszkania na ziemi Syna
Bo¿ego, naszego Zbawiciela. Ca³y Koœció³ wraca w tych œwi¹-
tecznych dniach do wielkiej prawdy zawartej w s³owach: S³o-
wo sta³o siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami (J 1,14). Jak¿e
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to niepojêta tajemnica i zarazem dla nas weso³a nowina! Bóg
zamieszka³ z nami na ziemi. Zamieszka³ po to, by nas wyzwoliæ
z grzechów i zabraæ na wieki do siebie. Nie ma na ziemi wa¿-
niejszej i radoœniejszej nowiny. Nie bêdzie ju¿ na œwiecie wa¿-
niejszego wydarzenia nad to, któremu na imiê Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i prawdziwy cz³owiek, Emmanuel, Bóg z nami.

2. Œw. Szczepan pierwszym mêczennikiem

Trwaj¹c w dziêkczynieniu za Bo¿e Narodzenie, wed³ug
dawnej tradycji w drugi dzieñ œwi¹teczny przywo³ujemy do
¿³óbka pierwszego mêczennika, œw. Szczepana. Wys³uchali-
œmy dziœ Ewangelii o przeœladowaniach: Miejcie siê na bacz-
noœci przed ludŸmi. Bêd¹ was wydawaæ s¹dom i w swych sy-
nagogach bêd¹ was biczowaæ. […] Bêdziecie w nienawiœci
u wszystkich z powodu mego imienia (Mt 10,17.22a). Chry-
stus zapowiedzia³ przeœladowania. Sam by³ przeœladowany. Ju¿
na pocz¹tku Herod zamyœli³ zamach na Jego ¿ycie: dokona³
rzezi niewinnych dzieci. A potem, gdy „nadesz³a Jego godzi-
na”, Jezus da³ siê zwi¹zaæ oprawcom, przyj¹³ wyrok œmierci
i zawis³ na krzy¿u. Swoim uczniom zapowiedzia³ podobny los.
Pierwsi Jego wyznawcy to prawie wszyscy mêczennicy. Listê
ich otwiera œw. Szczepan, diakon pierwotnego Koœcio³a. Za
co zosta³ zabity? Za to, ¿e by³ bardzo gorliwy i bezkompromi-
sowy w sprawach Ewangelii, ¿e pe³en ³aski i mocy dzia³a³ cuda
i znaki wielkie wœród ludu (Dz 6,8). Przed œmierci¹, w czasie
kamienowania potrafi³ modliæ siê: Panie, nie poczytaj im tego
grzechu (Dz 7,60). To by³a wysoka klasa œwiêtoœci.

3. Nastêpcy œw. Szczepana

W œlady œw. Szczepana poszli inni. Ka¿dy wiek historii
Koœcio³a dopisywa³ do listy mêczenników nowe nazwiska.
Nasz naród te¿ do³¹czy³ kilka postaci. Dopisaliœmy œw. Wojcie-
cha, œw. Stanis³awa, œw. Andrzeja Bobolê, œw. Ojca Maksymi-
liana. Dopisaliœmy w ostatnim czasie ks. Jerzego Popie³uszkê.
Inne narody te¿ wzbogaci³y tê listê swoimi bohaterami wiary.



351

Pytamy dziœ na œwi¹tecznej liturgii: Co oznacza dla nas mê-
czeñska œmieræ œw. Szczepana? Co nam Chrystus chce dzisiaj
przypomnieæ, ukazuj¹c postaæ pierwszego mêczennika? Chce
nam uœwiadomiæ, ¿e winniœmy byæ œwiadkami Jego Ewange-
lii na drogach naszego powo³ania. Nie wiemy, czy Chrystus
powo³a nas – jak kiedyœ œw. Szczepana – do mêczeñstwa. Wie-
my jednak, ¿e jako chrzeœcijanie jesteœmy w ka¿dym czasie
wezwani do sk³adania œwiadectwa Chrystusowi: w s³owach
i w naszych czynach.

Œw. Szczepan przemawia³ do ludzi jêzykiem prawdy i mi-
³oœci. Nawet w obecnoœci katów, w chwili kamienowania mówi³
³agodnie, przemawia³ jêzykiem mi³osierdzia. T¹ postaw¹ wzy-
wa nas, aby tak¿e z naszych ust p³ynê³y ciep³e, ¿yczliwe s³o-
wa do ludzi naszej codziennoœci, nawet do tych, którzy s¹ nam
nie¿yczliwi. Niech zatem jêzyk naszego codziennego ¿ycia
nikogo nie rani, nie poni¿a, ale podnosi na duchu, niesie prze-
baczenie, wspomaga, umacnia. Tak¿e niech nasze czyny nie
bêd¹ nigdy wymierzone przeciw bliŸnim, niech bêd¹ darem
naszego serca dla drugich. Niech tak siê dzieje w naszej rodzi-
nie, w s¹siedztwie, zak³adzie pracy. Niech tak siê dzieje, bo
Chrystus nam siê narodzi³, bo œw. Szczepan swoim ¿yciem
i mêczeñstwem przypomina nam, ¿e warto byæ dobrym.

Le¿ajsk, par. pw. Œwiêtej Trójcy - 26 grudnia 1983, 1987 r.

Wersja C

Trwa konflikt prawdy i k³amstwa,
dobra i z³a

1. Wymowa œmierci œw. Szczepana

W naszej refleksji homilijnej razem powróæmy najpierw
do przes³ania dzisiejszej liturgii, do wymowy mêczeñskiej
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œmierci œw. Szczepana. Co ona oznacza, w jakim kontekœcie
nast¹pi³a? Œw. Szczepan poniós³ œmieræ w wyniku starcia siê
dwóch kategorii ludzi: o odmiennym stylu myœlenia, warto-
œciowania i diametralnie ró¿nym sposobie postêpowania. Z jed-
nej strony widzimy wzorowego ucznia Chrystusa. Wed³ug za-
pisu Dziejów Apostolskich by³ on pe³en ³aski i mocy, dzia³a³
cuda i znaki wielkie wœród ludu (Dz 6,8), niczego siê nie lêka³,
kocha³ prawdê, czyni³ dobro. ¯yj¹c w ten sposób, nie spodo-
ba³ siê tym, którzy przyjmowali inne wartoœci, których dra¿ni³
stawianiem wysokich wymagañ moralnych, wytykaniem b³ê-
dów i wzywaniem do nawrócenia. Przeciwnicy Szczepana -
jak s³yszeliœmy przed chwil¹ – nie mogli sprostaæ m¹droœci
i Duchowi, z którego natchnienia przemawia³ (Dz 6,10). Jego
m¹droœci i œwiêtoœci mogli przeciwstawiæ jedynie si³ê fizyczn¹.
Dlatego, gdy us³yszeli to, co mówi³, zawrza³y gniewem ich ser-
ca i zgrzytali zêbami na niego. […] podnieœli wielki krzyk, za-
tkali sobie uszy i rzucili siê na niego wszyscy razem. […] Tak
kamienowali Szczepana, który modli³ siê: „Panie Jezu, przyj-
mij ducha mego! […] Panie, nie poczytaj im tego grzechu”
(Dz 7,54.57.59-60). Szybko zatem spe³ni³y siê s³owa Chrystu-
sa przypomniane przez dzisiejsz¹ ewangeliê: Bêd¹ was wyda-
waæ s¹dom i w swych synagogach bêd¹ was biczowaæ. […]
Bêdziecie w nienawiœci u wszystkich z powodu mego imienia
(Mt 10,17.22).

2. Historyczny epilog mêczeñstwa œw. Szczepana

Szczepan zgin¹³ jako pierwszy z grona uczniów Chrystusa,
jako pierwszy wielki syn Koœcio³a. Pierwszy upodobni³ siê do
swego Mistrza w mêczeñskiej œmierci. Fala ludzkiej niepra-
woœci nie zatrzyma³a siê na nim, ale pop³ynê³a dalej w historiê
narodów. Nie wygas³ nigdy w historii chrzeœcijañstwa ów kon-
flikt miêdzy synami œwiat³oœci i synami ciemnoœci, miêdzy
k³amstwem a prawd¹, z³em i dobrem. Dziœ ten konflikt roz-
grywa siê na naszych oczach. Po stronie Chrystusa, a wiêc po
stronie prawdy i dobra stoj¹ nowi ludzie, stoj¹ z tym samym
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programem - z programem Ewangelii, zaœ w obozie przeciw-
nym raz po raz wymieniaj¹ siê wrogowie, którzy ci¹gle obmy-
œlaj¹ nowe metody walki z Ewangeli¹. Po wielu wojuj¹cych
komunistach i ateistach na scenê wkraczaj¹ dziœ nowi, bar-
dziej zakamuflowani adwersarze, którzy zadaj¹ uczniom Chry-
stusa nie tyle rany fizyczne, ile moralne. W tej walce miêdzy
prawd¹ i k³amstwem, dobrem i z³em stosowane s¹ po obydwu
stronach zupe³nie inne metody. Ludzie g³osz¹cy prawdê w du-
chu Chrystusa i œw. Szczepana, wyznaj¹ j¹ s³owem i potwier-
dzaj¹ ¿yciem. Nie stosuj¹ podstêpu i nie uciekaj¹ siê do prze-
mocy. Jan Pawe³ II, Matka Teresa z Kalkuty i inni wielcy, zna-
ni i nieznani aposto³owie naszych czasów, stosuj¹ metodê Chry-
stusa, pod¹¿aj¹ œladami œw. Szczepana. Ich dzia³anie jest pro-
stolinijne, pozbawione podstêpu i przemocy. Swoje g³oszenie
prawdy i dobra potwierdzaj¹ czêsto cierpieniem, które gotuj¹
im inni. Natomiast synowie ciemnoœci, szerzyciele k³amstwa,
z³a, nienawiœci, nie poprzestaj¹ na przewrotnym, podstêpnym
s³owie. Wiedz¹, ¿e jest ono za s³abe, aby wygraæ z prawd¹.
Dlatego w swoim dzia³aniu w niektórych krajach siêgaj¹ po
przemoc, uciekaj¹ siê czêsto do si³y fizycznej, by niszczyæ
prawdê i dobro.

3. Nasze zadania

W Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloñskiego w Kra-
kowie nasi uczeni, poprzednicy w wierze, wypisali s³owa plus
ratio quam vis – „bardziej rozum ni¿ si³a”. S³owa te wskazuj¹
na priorytet argumentów rozumowych nad si³owymi, a wiêc
aprobuj¹ postawê œw. Szczepana, a nie jego oprawców. Jako
chrzeœcijanie nie stawiamy ani na podstêp ani na si³ê fizyczn¹,
ale na moce ducha, na moc prawdy, dobra, mi³oœci, przebacze-
nia. Po stronie tych nigdy nie starzej¹cych siê wartoœci, po
stronie prawdy i dobra, stoi na czo³owym miejscu Jan Pawe³ II.
W jego stylu sk³adajmy dziœ i my œwiadectwo Chrystusowi.

Hucisko k. Le¿ajska - 26 grudnia 1995 r.
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27 GRUDNIA – ŒW. JANA, APOSTO£A I EWANGELISTY
1 J 1,1-4; J 20,2-8

Umi³owany uczeñ Pañski

1. Sylwetka œw. Jana Aposto³a

Jan by³ bratem Jakuba, zwanego Wiêkszym. Ich ojciec mia³
na imiê Zebedeusz, a matka Salome. Rodzice mieszkali w
Kafarnaum. Ojciec wraz z synami i najemnikami zajmowa³
siê rybo³ówstwem. Jan by³ najpierw uczniem œw. Jana Chrzci-
ciela, potem zosta³ powo³any przez Chrystusa wraz z Szymo-
nem Piotrem i jego bratem Andrzejem. Dok³adnie opisa³ tê
scenê w swojej Ewangelii, zaznaczaj¹c, ¿e by³o to oko³o go-
dziny dziesi¹tej (zob. J 1,39; por. tak¿e Mt 4,21; Mk 1,19). W
gronie Dwunastu Jan zyska³ sobie miano umi³owanego ucznia.
Wraz z Piotrem i Jakubem by³ przez Chrystusa wyraŸnie wy-
ró¿niany. By³ razem z Piotrem i Jakubem, gdy Jezus w Kafar-
naum wchodzi³ do domu Piotra, aby uzdrowiæ jego teœciow¹
(por. Mk 1,29-31). By³ œwiadkiem wskrzeszenia córki Jaira
(por. Mk 5,37-42). Szed³ za Jezusem na górê i tam z Janem i
Jakubem by³ œwiadkiem Jego Przemienienia (por. Mk 9,2). By³
blisko Chrystusa na Górze Oliwnej, gdy w obliczu potêgi œwi¹-
tyni jerozolimskiej Zbawiciel wyg³asza³ mowê o koñcu mia-
sta i œwiata (por. Mk 13,3). By³ blisko Jezusa w ogrodzie Get-
semani, gdy Mistrz prze¿ywa³ trwogê konania (por. Mk 14,33).
Na krótko przed Pasch¹, gdy Jezus wybra³ dwóch uczniów,
aby ich pos³aæ celem przygotowania sali na wieczerzê, w³a-
œnie jemu i Piotrowi powierzy³ to zadanie (por. £k 22,8). Jako
jedyny z Aposto³ów znalaz³ siê pod krzy¿em Chrystusa. Wraz
z Maryj¹ by³ œwiadkiem Jego konania i œmierci. Pod krzy¿em
otrzyma³ Maryjê w opiekê. Po zmartwychwstaniu - jak s³ysze-
liœmy to w czytanej dziœ ewangelii - przyby³ wraz z Piotrem do
grobu. Zastali grób pusty, co sta³o siê pierwszym znakiem
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zmartwychwstania. Jan uczestniczy³ potem w spotkaniach ze
zmartwychwsta³ym Chrystusem. Jako pierwszy rozpozna³ Je-
zusa Zmartwychwsta³ego nad jeziorem Genezaret i wskaza³
na Niego Piotrowi (por. J 21,1-13). Po wniebowst¹pieniu i ze-
s³aniu Ducha Œwiêtego razem z Piotrem prowadzi³ dzia³alnoœæ
apostolsk¹ w Jerozolimie. Œw. Pawe³ wymieni³ go wœród tych,
których nazwa³ „kolumnami” wspólnoty (por. Ga 2,9). Wraz
z Piotrem by³ przy uzdrowieniu paralityka (por. Dz 3,1-11),
przed Sanhedrynem (por. Dz 4,13-19), na g³oszeniu s³owa
w Samarii (por. Dz 8,14-15). Nie wiemy dok³adnie, kiedy opu-
œci³ Jerozolimê. Tradycja g³osi, ¿e wraz z Maryj¹ uda³ siê do
Efezu. Tam opiekowa³ siê Ni¹ do koñca Jej ziemskiego ¿ycia.
Stamt¹d zosta³ zes³any na wyspê Patmos, gdzie mia³ widzenie
Niewiasty obleczonej w s³oñce, z ksiê¿ycem pod stopami i z wieñ-
cem z gwiazd dwunastu na g³owie (por. Ap 12,1). Z wygnania
powróci³ do Efezu, gdzie wed³ug tradycji zakoñczy³ swoje ¿ycie.

2. Przes³anie Ewangelii Janowej i innych jego pism

Œw. Jan jest autorem czwartej Ewangelii, trzech Listów oraz
Ksiêgi Objawienia, czyli Apokalipsy. Na ca³oœæ Ewangelii Jana
sk³adaj¹ siê, ogólnie rzecz ujmuj¹c, opisy cudów Jezusa (roz-
dzia³y: 1-12) oraz historia Jego mêki (rozdzia³y: 13-21).
W Ewangelii Jana nie znajdujemy przypowieœci Jezusa, ale s¹
w niej zebrane Jego mowy, uk³adaj¹ce siê w jakby traktaty
teologiczne. Chrystus jest w czwartej Ewangelii Ÿród³em wody
¿ywej (rozdz. 4), pokarmem niebieskim (rozdz. 6), œwiat³o-
œci¹ œwiata (rozdz.9), zmartwychwstaniem i ¿yciem (rozdz. 11).
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e czwarta Ewangelia jest swoist¹ apo-
logi¹ Chrystusa. Podczas gdy synoptycy traktuj¹ doœæ pobie¿-
nie pobyt Jezusa w Jerozolimie i Jego dzia³alnoœæ w tym mie-
œcie, to Jezus w Ewangelii Jana przebywa i naucza przede
wszystkim w Jeruzalem.

Listy œw. Jana Aposto³a stanowi¹ treœciowo rozwiniêcie
tematów zawartych w jego Ewangelii, przede wszystkim te-
matu œwiat³a, grzechu, prawdy i mi³oœci.
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Apokalipsa œw. Jana, najbardziej tajemnicza ksiêga Nowe-
go Testamentu, stanowi dope³nienie ca³oœci Bo¿ego Objawie-
nia. Adresatami Apokalipsy byli przede wszystkim chrzeœci-
janie Azji Mniejszej, nad którymi Aposto³ roztacza³ opiekê z
Efezu. Aposto³ przekaza³ nie tylko im, ale i wszystkim poko-
leniom otrzymane objawienie dotycz¹ce losów Koœcio³a w bli¿-
szej i dalszej historii, a¿ do powtórnego przyjœcia Chrystusa.

Aposto³ Jan najg³êbiej ze wszystkich uczniów Pañskich
wnikn¹³ w tajemnicê ¿ycia Bo¿ego. Z lektury jego pism daje
siê poznaæ jako wielki mistyk i teolog, jako powiernik najin-
tymniejszych spraw oraz jako przybrany syn - opiekun Maryi.
Zosta³ w ten sposób predysponowany na promotora kultu Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz kultu Matki Bo¿ej.

3. Najwa¿niejsza jest mi³oœæ

Gdyby trzeba by³o jednym s³owem wyraziæ orêdzie œw.
Jana, mo¿na by je oddaæ w s³owie „mi³oœæ”. W jego Ewange-
lii, Listach i Apokalipsie znajdujemy najpiêkniejsze zdania o
wartoœci prawdy i mi³oœci. Oto niektóre z nich - dotycz¹ce praw-
dy: £aska i prawda przysz³y przez Chrystusa (J 1,17); I pozna-
cie prawdê, a prawda was wyzwoli (J 8,32); Ja jestem drog¹ i
prawd¹, i ¿yciem (J 14,6); Uœwiêæ ich w prawdzie. S³owo Two-
je jest prawd¹ (J 17,17). Teksty tycz¹ce mi³oœci: Jak Mnie umi-
³owa³ Ojciec, tak i Ja was umi³owa³em. Wytrwajcie w mi³oœci
mojej (J 15,9); To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajem-
nie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em. Nikt nie ma wiêkszej
mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swo-
ich (J 15,12-13); Umi³owani, mi³ujmy siê wzajemnie, ponie-
wa¿ mi³oœæ jest z Boga, a ka¿dy, kto mi³uje, narodzi³ siê z Boga
i zna Boga. Kto nie mi³uje, nie zna Boga, bo Bóg jest mi³oœci¹.
W tym objawi³a siê mi³oœæ Boga ku nam, ¿e zes³a³ Syna swego
Jednorodzonego na œwiat, abyœmy ¿ycie mieli dziêki Niemu. W
tym przejawia siê mi³oœæ, ¿e nie my umi³owaliœmy Boga, ale ¿e
On sam nas umi³owa³ i pos³a³ Syna swojego jako ofiarê prze-
b³agaln¹ za nasze grzechy. Umi³owani, jeœli Bóg tak nas umi-
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³owa³, to i my winniœmy siê wzajemnie mi³owaæ. Nikt nigdy
Boga nie ogl¹da³. Je¿eli mi³ujemy siê wzajemnie, Bóg trwa w
nas i mi³oœæ ku Niemu jest w nas doskona³a (1 J 4,7-12).

Jan Pawe³ II powiedzia³ kiedyœ do rodaków: „uczcie siê
kochaæ, uczcie siê modliæ i nie bójcie siê”. Proœmy Boga, któ-
ry jest mi³oœci¹, którego wcielona Mi³oœæ zamieszka³a z nami
na ziemi, proœmy o zdolnoœæ mi³owania, o ³askê trwania w
Jego mi³oœci.

Hucisko k. Le¿ajska - 27 grudnia 1985, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1999, 2000, 2001 r.

28 GRUDNIA – ŒWIÊTYCH M£ODZIANKÓW MÊCZENNIKÓW
1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18

Broñmy ludzkiego ¿ycia

1. Ból w bo¿onarodzeniowej radoœci

Od kilku dni prze¿ywamy ponownie tajemnicê zamieszka-
nia Boga na ziemi. Wspominamy najwa¿niejsze narodziny
w dziejach œwiata – narodziny, od których w naszej cywiliza-
cji liczymy kalendarzowe lata. Przyjœcie na œwiat Syna Bo¿e-
go w ludzkiej postaci sta³o siê centralnym wydarzeniem ludz-
kiej historii. Zosta³a w nim potwierdzona i jakby na nowo wy-
powiedziana prawda o godnoœci cz³owieka, bo w³aœnie Syn
Bo¿y „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba”.
Przyjmuj¹c ludzk¹ naturê, da³ nam udzia³ w swojej boskiej
naturze i uczyni³ nas dzieæmi Bo¿ymi. St¹d te¿ œwi¹teczne dni
Bo¿ego Narodzenia s¹ pe³ne wdziêcznoœci i radoœci. Dziêku-
jemy Bogu za dar Nocy Betlejemskiej, za to, ¿e S³owo sta³o
siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami, za to, ¿e wielka Œwia-
t³oœæ zst¹pi³a z nieba na ziemiê. Wspominanie tego centralne-
go i najwa¿niejszego wydarzenia napawa nas wielk¹ radoœci¹.
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Tê radoœæ wyra¿amy m.in. w œpiewie naszych piêknych kolêd.
Przenosimy j¹ z koœcio³a do naszych rodzin, na spotkania przy
œwi¹tecznym stole.

Nasza œwi¹teczna radoœæ nie mo¿e byæ jednak sielank¹.
Dzisiejsze œwiêto M³odzianków przypomina nam, ¿e ziemskim
narodzinom Jezusa towarzyszy³y tak¿e wielkie groŸby i wy-
darzenia z³owrogie.

2. M³odziankowie – pierwsi mêczennicy z powodu Jezusa

Ewangelia dzisiejsza opowiada o dzieciach betlejemskich,
które zosta³y wymordowane przez siepaczy Heroda. By³a to
pierwsza próba zg³adzenia Jezusa, pierwsza – bo podjêta na
samym pocz¹tku Jego ziemskiego ¿ycia. Zamordowani M³o-
dziankowie byli pierwszymi mêczennikami, którzy oddali ¿ycie
z powodu Jezusa. Oddali ¿ycie wprawdzie nie z w³asnego
wyboru, gdy¿ jeszcze nie byli do tego zdolni, ale zabrano im
¿ycie niewinne i jeszcze bezbronne ze wzglêdu na ma³ego Je-
zusa, który tak¿e mia³ zgin¹æ. Dziêki Bo¿ej interwencji Jezus
zosta³ jednak ocalony przez ucieczkê do Egiptu. Niewinni
M³odziankowie, którzy zginêli przez wzgl¹d na Jezusa, bez
w³asnych zas³ug znaleŸli siê zaœ przed Bogiem w chwale nie-
ba. Koœció³ od pierwszych wieków wspomina ich w klimacie
tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bo¿ego i uwra¿liwia
nas na wartoœæ ludzkiego ¿ycia.

Przes³anie œwiêta M³odzianków - obrona ¿ycia

Od wielu lat w œwiêto M³odzianków modlimy siê o posza-
nowanie ludzkiego ¿ycia od poczêcia a¿ do jego naturalnej
œmierci. ¯ycie ludzkie jest œwiête, bo pochodzi od Boga. Sam
Bóg jest tak¿e Panem ¿ycia. ¯aden cz³owiek nie mo¿e go za-
bieraæ ani niszczyæ. Wiemy, ¿e bywa czasem inaczej. ¯ycie
ludzkie jest dziœ zagro¿one, i to ju¿ na samym pocz¹tku. S³y-
szymy raz po raz o tzw. zabiegach przerywania ci¹¿y. Znaczy
to, ¿e i dzisiaj ¿yj¹ na ziemi siepacze Heroda, którzy zabijaj¹
najm³odszych mieszkañców ziemi, tych jeszcze noszonych pod
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sercem matki. Zabijaj¹ ich nie z polecenia, nie z nakazu, ale na
proœbê nieodpowiedzialnych, zdeprawowanych rodziców, ka-
suj¹c zwykle przy tym niema³e pieni¹dze.

Koœció³ zawsze broni³ ludzkiego ¿ycia, zw³aszcza tego bez-
bronnego i niewinnego, ukrytego pod sercem kobiety. W na-
szych czasach takim wielkim obroñc¹ ¿ycia jest Ojciec œw.
Jan Pawe³ II. Ow¹ wra¿liwoœæ na ludzkie ¿ycie wyniós³ z pol-
skiej ziemi. Kiedyœ, gdy kierowa³ jeszcze archidiecezj¹ kra-
kowsk¹, urz¹dzi³ spotkanie z krakowskimi ginekologami. Gdy
w czasie spotkania podano statystyki dotycz¹ce przerwañ ci¹-
¿y, pad³o pytanie: „Kto jest winien takiej sytuacji?. Kardyna³
odpowiedzia³ bez wahania: „Tu nie ma niewinnych, wszyscy
s¹ winni: jedni - gdy¿ to czyni¹, inni - gdy¿ nie reaguj¹, milcz¹”
.

W tym kontekœcie przytoczmy wielokrotnie powtarzane
przez naszego Papie¿a s³owa: „Naród, który zabija swoje dzieci,
jest narodem bez przysz³oœci”. Jakie to mo¿e byæ bolesne, gdy
myœlimy o naszej OjczyŸnie.

W katolickim tygodniku „Niedziela” ukaza³a siê nastêpu-
j¹ca wypowiedŸ pani Marii z P³oñska: „Poczê³am siê jako siód-
me dziecko swoich rodziców. To moje poczêcie sprawi³o im
wiele k³opotu, tym bardziej ¿e ojciec by³ chory, bez pracy i mia³
52 lata. Nic dziwnego, ¿e w tym zak³opotaniu proponowa³
¿onie, aby usunê³a dziecko. Matka jednak powiedzia³a, ¿e boi
siê Boga i nie zrobi tego.

Wiele razy i przy ró¿nych okazjach matka mi o tym mówi-
³a. O dziwo, nie mam ¿alu za to do moich rodziców. Przecie¿
ja ¿yjê, i to jest najwa¿niejsze. Niemniej jednak wiele razy siê
nad tym zastanawia³am. I pytam: dlaczego mia³abym nie ¿yæ?
¯eby moim rodzicom by³o l¿ej? ¯eby mieli wiêcej pieniêdzy
na pozosta³e dzieci kosztem mojego ¿ycia? Bo przecie¿ ja ju¿
¿y³am. Czy moja matka by³aby bardziej szczêœliwa, gdyby mnie
usunê³a? Chyba nie.

To ja w³aœnie by³am najzdrowszym dzieckiem i najmniej
sprawia³am rodzicom k³opotów. To nic, ¿e zazna³am w ¿yciu
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  1 "Niedziela" nr 5 (1994) z 30 I 1994, s. 16.

biedy, zimna i czasem upokorzenia. Wiara i uczciwoœæ prze-
kazane mi przez rodziców pozwoli³y wszystko pokonaæ. Tylu
radoœci dozna³am w ¿yciu, tylu dobrych uczuæ. Mam swoj¹
rodzinê, mê¿a, dzieci i wnuki. Kocham ich i kocham ¿ycie.
Taki piêkny jest dla mnie œwiat, widzê Boga we wszystkich
Jego kszta³tach i kolorach. Moi rodzice ju¿ nie ¿yj¹. Ojciec
zmar³, gdy mia³am 16 lat, a matka przed 10 laty.

Dziêkujê Ci, Mamo, ¿e pozwoli³aœ mi ¿yæ. Zawsze bêdê
prosi³a Dobrego Boga, ¿eby Ciê wzi¹³ do nieba, chocia¿by za
ten jeden bohaterski czyn – czyn godny matki. […] Nie ba³aœ
siê przyj¹æ i w trudzie wychowaæ wszystkie swoje dzieci.

List ten dedykujê Parlamentarnej Grupie Kobiet, która wnio-
s³a poprawkê do ustawy antyaborcyjnej, a zw³aszcza dwom
pos³ankom, p. Labudzie i p. Kuratowskiej. […] Mój list dajê
tak¿e pod rozwagê milionom dzielnych, szlachetnych i boha-
terskich matek. […] Nie bójcie siê broniæ ¿ycia swoich dzieci
[…]”1.

Niech to œwiadectwo zachêci nas do modlitwy i do troski o
ka¿de ludzkie ¿ycie, zw³aszcza to bezbronne i niewinne.

Hucisko k. Le¿ajska - 28 grudnia 1996, 1999, 2001 r.
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