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S³owo wstêpne

Przepowiadanie s³owa w pos³udze kap³añskiej adresowane
jest do ró¿nych s³uchaczy. Zazwyczaj s¹ to wierni œwieccy
uczestnicz¹cy w liturgii Koœcio³a, w szczególnoœci w niedziel-
nej lub œwi¹tecznej Eucharystii. Do takich w³aœnie s³uchaczy
by³y adresowane homilie zebrane w trzecim, czwartym i pi¹-
tym tomie „Siejby s³owa”. w pos³udze kap³añskiej autora tych
tomów by³y jednak sytuacje osobliwe, zwi¹zane z pe³nionymi
przez niego funkcjami. Wœród nich dwie zas³uguj¹ na wymie-
nienie: funkcja wychowawcy w Metropolitalnym Wy¿szym
Seminarium Duchownym (w trzech kolejnych odmianach: pre-
fekt: 1982-1984; wicerektor: 1984-1988; rektor: 1988-1995)
oraz funkcja rektora Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we
Wroc³awiu (od 1992 r.). Odbiorcami g³oszonego Bo¿ego s³o-
wa byli wówczas prze³o¿eni i wyk³adowcy oraz klerycy i stu-
denci. Duszpastersko-formacyjnym owocem pierwszej funk-
cji by³ pierwszy tom „Siejby s³owa”, zatytu³owany: „Na dro-
dze do kap³añstwa. Homilie i rozwa¿ania do alumnów” (Wro-
c³aw 1996, ss. 391). Rezultatem drugiej funkcji jest niniejszy
tom, zatytu³owany: „Razem na drogach do integralnej praw-
dy. Homilie do pracowników nauki i m³odzie¿y akademickiej”.
Przy okazji trzeba przypomnieæ, ¿e w przepowiadaniu homi-
letycznym autora audytorium tworzyli tak¿e kap³ani i siostry
zakonne. Ten rodzaj homilii zosta³ opublikowany w tomie II
„Siejby s³owa”, nosz¹cym tytu³: „Na ¿niwie Pañskim. Homi-
lie i rozwa¿ania do kap³anów i sióstr zakonnych” (Wroc³aw
1997, ss. 333).
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Niniejszy, siódmy tom w/w serii posiada trzy g³ówne czêœci.
Pierwsza z nich zawiera homilie wyg³oszone do wroc³awskie-
go œrodowiska naukowego. S¹ tutaj zgromadzone dwie grupy
przemówieñ: homilie wyg³oszone do pracowników nauki oraz
homilie do ca³ych spo³ecznoœci akademickich. Do pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych wy¿szych uczelni Wroc³awia
przemawia³ autor zwykle przy dwóch okazjach. Pierwsz¹ z nich
stanowi³y spotkania noworoczne, zwane op³atkiem nauczycieli
akademickich. Odbywa³y i odbywaj¹ siê one z inicjatywy Ks..
Kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wro-
c³awskiego od roku 1987. Miejscem tych spotkañ jest gmach
Metropolitalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego we
Wroc³awiu. Spotkania te mia³y dwie g³ówne czêœci: udzia³
w Eucharystii z homili¹ i obrzêd dzielenia siê op³atkiem, po-
³¹czony ze sk³adaniem sobie ¿yczeñ noworocznych. Na 16
dot¹d odbytych tego typu spotkañ autorowi dane by³o wypo-
wiedzieæ cztery homilie mszalne. Drug¹ okazj¹ do wyg³asza-
nia homilii do wroc³awskich pracowników naukowych stano-
wi³o Œwiêto Wroc³awskiej Nauki, obchodzone od wielu lat
w Stolicy Dolnego Œl¹ska 15 listopada. Zaczyna siê ono zwy-
kle od uczestnictwa we Mszy œw. w koœciele p. w. Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa przy Moœcie Grunwaldzkim. Do tej
pory autor dwukrotnie wyg³asza³ homilie przy tej okazji.

Odmian¹ homilii do wroc³awskiego œrodowiska akademic-
kiego by³y homilie adresowane do ca³ych spo³ecznoœci akade-
mickich Stolicy Dolnego Œl¹ska. By³y to przede wszystkim
homilie wyg³aszane z okazji uroczystoœci inauguracji roku
akademickiego. Miejscem ich wyg³aszania by³a najpierw ka-
tedra wroc³awska, a potem koœció³ uniwersytecki Imienia Je-
zus we Wroc³awiu.

Drugi, g³ówny sektor homilii zawartych w tym tomie to
homilie do m³odzie¿y akademickiej Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego we Wroc³awiu. Jest to dzia³ najobszerniejszy
i obejmuje cztery podsektory: homilie do m³odzie¿y studiów
stacjonarnych, do s³uchaczy studiów zaocznych, do absolwen-
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tów PWT i do s³uchaczy Kolegiów oraz Studiów Podyplomo-
wych. Homilie wyg³oszone do m³odzie¿y studiów stacjonar-
nych s¹ podzielone jeszcze na trzy podgrupy: homilie wypo-
wiedziane w czasie uroczystoœci tzw. „op³atka wydzia³owe-
go”, odbywaj¹cego siê przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
homilie wyg³oszone przy ró¿nych okazjach w trakcie roku aka-
demickiego oraz homilie na zakoñczenie studiów. Jest ich w su-
mie 23. Podobne kryterium podzia³u dotyczy homilii do s³u-
chaczy studiów zaocznych, z tym, ¿e w pierwszej grupie, za-
miast homilii „op³atkowych”, znajduj¹ siê homilie wypowie-
dziane na rozpoczêcie zajêæ na studiach zaocznych.

Trzeci podsektor w tej grupie stanowi¹ homilie do dyplo-
mantów, zw³aszcza do otrzymuj¹cych dyplom magistra teolo-
gii. By³y one g³oszone w czasie Mszy œw. poprzedzaj¹cej uro-
czyst¹ akademiê, podczas której zwykle promotorzy prac do-
konywali wrêczenia dyplomów swoim absolwentom.

Czwarty podsektor gromadzi homilie do s³uchaczy Studiów
Podyplomowych. S¹ tam homilie do s³uchaczy Podyplomo-
wych Studiów Dziennikarskich, do s³uchaczy Archidiecezjal-
nego Studium Rodzinnego, Kolegium Katechetycznego i Po-
dyplomowych Studiów Nauk o Rodzinie oraz jedna homilia
do s³uchaczy Podyplomowych Studiów Umiejêtnoœci Zarz¹-
dzania. Najliczniejsz¹ grupê w tej grupie stanowi¹ homilie do
s³uchaczy Podyplomowych Studiów Dziennikarskich, jako ¿e
studia te maj¹ na Wydziale najd³u¿sz¹ historiê.

Trzeci, g³ówny, mieszcz¹cy siê w tym tomie, sektor homi-
lii to homilie okolicznoœciowe, wyg³oszone do ró¿nych gre-
miów koœcielnych i œwieckich, maj¹cych zwi¹zek z nauk¹ i kul-
tur¹. Obejmuje on cztery podsektory: homilie do ludzi nauki
i kultury, homilie do alumnów MWSD we Wroc³awiu, homi-
lie do s³uchaczy Studium Spo³ecznego Akcji Katolickiej oraz
homilie do absolwentów PWT, którzy dot¹d spotykali siê po
studiach w murach naszej uczelni.

Og³aszaj¹c niniejsze homilie w kolejnym tomie „Siejby s³o-
wa”, pragnê zaznaczyæ, ¿e wiele z nich by³o ju¿ publikowa-
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nych, g³ównie na ³amach „Biuletynu Papieskiego Fakultetu
Teologicznego we Wroc³awiu”. Znajduj¹ siê one tam jednak
rozproszone po ró¿nych numerach i s¹ ma³o dostêpne dla szer-
szego grona, g³ównie ze wzglêdu na niski nak³ad wspomnia-
nego periodyku. St¹d te¿, wydawa³o siê sensownym przedsiê-
wziêciem zebraæ je w jednej pozycji ksi¹¿kowej. w sumie tom
zawiera 72 homilie i tak, jak poprzednie tomy, zachowuje cha-
rakter dokumentacyjny.

Przygotowuj¹c do druku teksty tego tomu, autor mia³ spo-
sobnoœæ powrotu do niedawnej przesz³oœci, do tych miejsc i te-
go czasu, w których zosta³y one wypowiedziane. Pozostaj¹ one
œwiadectwem zatroskania naszej Uczelni teologicznej o for-
macjê duchow¹ cz³onków naszej wspólnoty akademickiej.
w czasie spotkañ liturgicznych czêsto by³a przypomina myœl,
¿e w uczelni teologicznej nie tylko mówi siê „o” Bogu, ale
powinno siê te¿ mówiæ „do” Boga. Temu w³aœnie s³u¿y³y i s³u¿¹
celebrowane Msze œw., w czasie których s¹ kierowane rozwa-
¿ania homilijne do uczestników liturgii. Wspominaj¹c te chwile
spêdzone przed Panem Bogiem wspólnie z nasz¹ m³odzie¿¹,
czy z innymi uczestnikami liturgicznych spotkañ, pragnê wy-
raziæ wdziêcznoœæ i duchow¹ satysfakcjê, ¿e na naszej drodze
¿ycia byliœmy razem w³aœnie przed Bogiem, ¿e ³¹czy³a nas nie
tylko sala wyk³adowa, ale tak¿e koœció³ czy kaplica. Chwile
wspólnego bycia przed pe³ni¹ Prawdy, Dobra i Piêkna z pew-
noœci¹ s¹ wa¿niejsze od godzin spêdzanych w salach wyk³a-
dowych w czasie wyk³adów, æwiczeñ, seminariów naukowych
czy egzaminów.

W niniejszym S³owie wstêpnym chcê tak¿e wspomnieæ
o konstrukcji wyg³oszonych i zebranych w tym tomie homilii.
Maj¹ one bardzo prost¹ strukturê. Zwykle zamykaj¹ siê w tryp-
tyku. Pierwsza jego czêœæ nawi¹zuje zazwyczaj do doœwiad-
czenia ¿yciowego, które odkrywa nam pewne sytuacje, ujaw-
nia problemy i stawia pytania. w drugiej czêœci szukamy
w og³oszonym na liturgii Bo¿ym s³owie odpowiedzi na pro-
blemy naszego ¿ycia, odkrywamy zamys³ Boga wobec nas –
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tu i teraz. Trzecia czêœæ zawiera zwykle praktyczne wskazania
tycz¹ce naszego ¿ycia w œwietle us³yszanego Bo¿ego s³owa.
w niektórych homiliach daje siê wykryæ owa klasyczna droga:
„voir, juger, agir”: jak jest?, jak winno byæ?, co i jak robiæ,
¿eby sprostaæ odkrytemu idea³owi?

Koñcowa sekwencja S³owa wstêpnego jest wypowiedze-
niem s³ów wdziêcznoœci dla Wszystkich, którym ten tom za-
wdziêcza swoje powstanie. Dziêkujê Jego Eminencji, Ksiêdzu
Kardyna³owi Henrykowi Gulbinowiczowi, Arcybiskupowi
Metropolicie Wroc³awskiemu za powierzanie mi odpowiedzial-
nych funkcji, które mnie predysponowa³y nie tylko do prowa-
dzenia zajêæ naukowo-dydaktycznych, ale tak¿e do wyst¹pieñ
liturgicznych. Dziêkujê ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Pa-
pieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu, profeso-
rom, wyk³adowcom, m³odzie¿y akademickiej œwieckiej i du-
chownej. S³owa wdziêcznoœci i szacunku kierujê tak¿e do ca-
³ego œrodowiska akademickiego naszego Miasta za coraz lep-
sze zrozumienie potrzeby teologii w nauce. Ca³emu œrodowi-
sku naukowemu Wroc³awia dedykujê ten tom w roku trzech-
setlecia Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu i zarazem
trzechsetlecia Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Na koniec dziêkujê pani Miros³awie Zmys³owskiej za do-
konanie sk³adu komputerowego, zaœ panu dr Andrzejowi Ba-
torowi za sporz¹dzenie projektu ok³adki.

ks. Ignacy Dec

Wroc³aw, dnia 6 lipca 2002 r.
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I. HOMILIE DO WROC£AWSKIEGO
ŒRODOWISKA AKADEMICKIEGO

1. DO PRACOWNIKÓW NAUKI

A. W czasie op³atka
nauczycieli akademickich

S³u¿ba prawdzie
powo³aniem cz³owieka nauki

II niedziela zwyk³a; kaplica MWSD – 17 I 1988

1 Sm 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42

1. Przes³anie uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia

Oddalaj¹ siê od nas spiesznym krokiem niedawno prze¿y-
wane œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Chocia¿ liturgicznie zakoñ-
czy³ siê ju¿ czas Pañskiej Epifanii, to jednak w naszych ko-
œcio³ach s³ychaæ jeszcze œpiew kolêd, a bo¿onarodzeniowe cho-
inki i szopki nadal przyci¹gaj¹ nasze oczy i zatrzymuj¹ nasz¹
myœl przed tym, co siê wydarzy³o w Betlejem za czasów rzym-
skiego Cezara Augusta. Tamtej betlejemskiej Nocy S³owo
Wcielone wœród nas zamieszka³o. Odwieczny mieszkaniec nie-
ba sta³ siê mieszkañcem naszej ziemi. To przedziwne przyj-
œcie Boga w granice czasoprzestrzennej materii dokona³o siê
ze wzglêdu na cz³owieka. Tak to zosta³o nam objawione i tak
to wyznajemy: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia
zst¹pi³ z nieba. I za spraw¹ Ducha Œwiêtego przyj¹³ cia³o z Ma-
ryi Dziewicy, i sta³ siê cz³owiekiem”.
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Stoj¹c w czasie minionych œwi¹t przed wydarzeniem Nocy
Betlejemskiej, próbowaliœmy na nowo rozpoznaæ niezg³êbio-
n¹ wymowê i sens tego najwiêkszego w dziejach œwiata i cz³o-
wieka faktu. W zadumie nad Grot¹ Betlejemsk¹ ³atwiej i g³ê-
biej siê rozumie, kim jest Bóg i kim jest cz³owiek. To tutaj
wyraŸnie ods³ania siê prawda o mi³oœci Boga i wielkoœci cz³o-
wieka. To On swoim ludzkim, ubogim narodzeniem og³osi³:
cz³owieku, jak¿e wielki i wa¿ny jesteœ, skoro przyoblekam siê
w twoje cia³o, skoro stajê siê cz³owiekiem. St¹d te¿ z niejed-
nego serca ludzkiego, które g³êbiej odczytywa³o wymowê
Bo¿ego Narodzenia, móg³ wyrwaæ siê radosny okrzyk: Bo¿e,
jak to dobrze, ¿e pozosta³eœ z nami tu, na ziemi.

Wspomnienie historycznego faktu narodzin Chrystusa co
roku wyzwala w nas energiê ducha, zbli¿a nas wzajemnie do
siebie i ka¿e nam wyci¹gaæ bratni¹ d³oñ do cz³owieka. Zna-
kiem tego zbli¿enia s¹ ró¿ne miêdzyludzkie spotkania, poczy-
naj¹c od rodzinnej wieczerzy wigilijnej, poprzez odwiedziny
œwi¹teczne, kolêdowe –  a¿ po spotkanie op³atkowe, po³¹czo-
ne ze sk³adaniem ¿yczeñ w ró¿nych grupach spo³ecznych, do
których nale¿ymy.

W atmosferze wzajemnego zbli¿enia, wyrastaj¹cego ze
wspomnianego faktu narodzin Chrystusa, le¿y tak¿e nasze dzi-
siejsze spotkanie w murach Papieskiego Wydzia³u Teologicz-
nego i Metropolitalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego
we Wroc³awiu. Odpowiadaj¹c na zaproszenie Ksiêdza Kardy-
na³a i duszpasterzy akademickich, przybywamy tu dziœ, by
w gronie przedstawicieli ró¿nych ga³êzi nauki i kultury stan¹æ
do wspólnego wielbienia Boga, zanoszenia dziêkczynienia
i próœb, by sobie tak¿e powiedzieæ – jak bardzo wzajemnie
jesteœmy sobie potrzebni, ¿e ostatecznie idziemy wszyscy
w jednym kierunku.

 1. G³ówne rysy naszego powo³ania

Pierwsz¹ czêœæ tego uroczystego, niecodziennego spotka-
nia prze¿ywamy tu, w kaplicy, na Eucharystii, w ¿ywej obec-
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noœci Tego, który siê ongiœ narodzi³, a dziœ przebywa z nami
jako nasza Droga, Prawda i ¯ycie.

To On dziœ przez ewangeliczne przywo³anie wydarzenia
powo³ania pierwszych uczniów chce nam powiedzieæ, ¿e nas
tak¿e powo³a³ ku Sobie, ¿e nam zleci³ okreœlon¹ misjê ¿ycia.
To nasze powo³anie jest wielowarstwowe. Jest to najpierw po-
wo³anie do zaistnienia, do ¿ycia tu, na ziemi. Jak¿e to cenny
dar, dar od Ojca ¿ycia, Ÿród³a wszelkiego bytu, dar istnienia,
które jak sam Bo¿y Syn zapewnia, ma trwaæ wiecznie.

Jest to tak¿e powo³anie do bycia w Koœciele, do trwania
w przybranym synostwie Bo¿ym, trwania z braæmi w wierze
i mi³oœci. Aposto³ przecie¿ dziœ przypomnia³: „nasze cia³o jest
œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego”.(1Kor 6,17).

Jest to tak¿e powo³anie do uprawiania nauki, czyli powo³a-
nie do pe³nienia szczególnej misji dla cz³owieka. Jak¿e to rów-
nie¿ wznios³e powo³anie: uprawiaæ naukê, odkrywaæ i przeka-
zywaæ prawdê o rzeczywistoœci, której tak bardzo potrzebuje
duch ludzki.

Odkrywanie prawdy to zadanie najbardziej godne cz³owie-
ka, bo zwi¹zane w nas z najwy¿sz¹ sfer¹ ¿ycia duchowego,
z podstawow¹ funkcj¹ naszego intelektu. Ju¿ œw. Tomasz
z Akwinu zauwa¿y³: Intellectus est quodammodo omnia. Umys³
ludzki jest poniek¹d „wszystkim”. Wszystko bowiem, co w ja-
kikolwiek sposób istnieje, jest zadane ludzkiemu poznaniu,
a wiêc ludzkiemu umys³owi. To w³aœnie ludzkie poznanie in-
telektualne, metodyczne i krytycznie zdobywane przyjê³o mia-
no poznania naukowego. Dziœ my jesteœmy w jego s³u¿bie.

Jako przedstawiciele ró¿nych dziedzin nauki i kultury je-
steœmy w nurcie owej wielowiekowej tradycji poszukiwaczy
prawdy o œwiecie, o cz³owieku i o Bogu, prawdy zdobywanej
w sposób zorganizowany i metodyczny, czyli naukowy.

Za nami wielka tradycja nauki europejskiej. Wœród naszych
poprzedników w nauce znajdujemy wielkie nazwiska i têgie
umys³y w ró¿nych narodach, które wiedzione naturalnym pê-
dem poznawczym, odkrywa³y nowe wa¿ne prawdy, poszerza-
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j¹c tym samym wiedzê o rzeczywistoœci, co w konsekwencji
wielokrotnie przyczynia³o siê do ulepszenia ¿ycia na ziemi.

Zorganizowana refleksja naukowa nad rzeczywistoœci¹ za-
pocz¹tkowana na prze³omie VII i VI w. przed Chrystusem
w Szkole Milezyjskiej przez legendarnego Talesa z Miletu, po-
przez Pitagorasa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, œw. Augu-
styna, Tomasza, Kopernika, Keplera, Galileusza, Kartezjusza,
Leibniza, Newtona, Einsteina, by wymieniæ tylko niektórych,
potoczy³a siê w ró¿nych kierunkach, zacieœniaj¹c z czasem przed-
miot swoich badañ i prowadz¹c do ogromnej specjalizacji.

St¹d te¿ prawda o rzeczywistoœci wyrasta dziœ z ró¿nych,
rozcz³onowanych dyscyplin naukowych –  i jest zdobywana
za pomoc¹ ró¿nych, w³aœciwych poszczególnym naukom me-
tod naukowych.

Uœwiadamiaj¹c sobie dziœ na tym liturgicznym spotkaniu
nasze powo³anie do s³u¿enia prawdzie, zechciejmy zauwa¿yæ,
jak to w czasach nowo¿ytnych, szczególnie w XIX w., chcia-
no z grodu nauki wyrzuciæ niektóre dyscypliny. Pojawi³y siê
g³osy, i¿ monopol na prawdê o rzeczywistoœci maj¹ jedynie
nauki przyrodnicze. Kreœlono przed nimi nieograniczone mo¿-
liwoœci. One to mia³y doprowadziæ do stworzenia raju na zie-
mi. W imiê zawê¿onego przez pozytywizm i scjentyzm kryte-
rium naukowoœci wypêdzono z grodu nauki filozofiê, na czele
z metafizyk¹, teologi¹, a nawet humanistyk¹. Dzieci chcia³y
po¿reæ swoj¹ matkê, która ich urodzi³a. Czas jednak pokaza³,
i¿ królowej nauk, filozofii klasycznej, która przez wieki zbra-
ta³a siê z teologi¹, bêd¹c jej siostr¹ albo s³u¿ebnic¹, nie uda³o
siê wypêdziæ z kultury umys³owej naszego czasu. Okaza³o siê
bowiem, i¿ cz³owiek nie przesta³ stawiaæ egzystencjalnie do-
nios³ych pytañ –  przede wszystkim tego najstarszego w nauce
i kulturze pytania: „dlaczego”, pytania, w którym kryje siê py-
tanie o sens: sens œwiata, cz³owieka, historii: dlaczego ¿ycie?
dlaczego cierpienie? dlaczego œmieræ? i co dalej? czy dobro
spe³nione bêdzie uwiecznione? czy z³o bezkarnie dokonane
bêdzie kiedyœ ukarane?
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Wobec tego typu pytañ nauka rozk³ada rêce, czuje siê bez-
radna. Z tymi pytaniami zmaga siê w³aœnie religia, a po czêœci
i filozofia.

3. Razem – ró¿nymi drogami – do integralnej prawdy

Jesteœmy œwiadkami, jak w naszym stuleciu odzywaj¹ siê
coraz czêœciej i wyraŸniej g³osy autorytetów, proroków ludz-
koœci, tak¿e g³osy z terenu nauk œcis³ych, wskazuj¹ce na ko-
niecznoœæ kultywowania refleksji religijnej, teologicznej, fi-
lozoficznej. Maksymalizm pozytywistów i scjentystów zo-
sta³ przygaszony. W tym przygaszeniu mia³y te¿ udzia³ oby-
dwie wojny œwiatowe, wskazuj¹ce, ¿e nauka bez etyki, bez
religii i moralnoœci mo¿e doprowadziæ do deptania i niszcze-
nia cz³owieka.

Otrz¹œniêta z XIX-wiecznych iluzji dzisiejsza nauka, tak¿e
w swoim skrzydle przyrodniczym, szczególnie fizykalnym, co-
raz czêœciej uœwiadamia sobie, ¿e staje przed tajemnic¹, do-
chodzi do pytañ, których sama, w³asnymi si³ami rozwi¹zaæ nie
mo¿e. Dlatego spogl¹da jakby bezradnie w stronê filozofii i re-
ligii, przekazuj¹c im ca³e snopy nierozwi¹zanych pytañ.

Zachowanie poznania religijnego, teologicznego, a tak¿e
filozoficznego podyktowane jest dzisiaj tak¿e potrzeb¹ odkry-
cia pe³niejszej prawdy o cz³owieku. Ów antropologiczny re-
nesans zda siê dziœ p³yn¹æ przez ca³¹ kulturê umys³ow¹, aby
równowa¿yæ przerost techniki, technokracji, które bez elementu
humanistycznego czêsto obracaj¹ siê przeciw cz³owiekowi. Jed-
nak¿e same szczegó³owe dyscypliny o cz³owieku w rodzaju
biologii, prawa czy historii – wydaj¹ siê tu nie wystarczaæ.
Trzeba siêgn¹æ g³êbiej. Trzeba siêgn¹æ do dobrej filozofii,
a przede wszystkim do teologii, do wiedzy opartej na Obja-
wieniu. Jak¿e czêsto dziœ powtarza najwy¿szy autorytet mo-
ralny œwiata, najwiêkszy prorok wspó³czesnoœci, papie¿ Jan
Pawe³ II: „Bez Chrystusa nie sposób rozumieæ cz³owieka. Je-
dynie w tajemnicy S³owa Wcielonego wyjaœnia siê tajemnica
cz³owieka”.
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W tych ostatnich dyscyplinach: teologii i filozofii jawi siê
nam najwyraŸniej prawda o transcendencji cz³owieka, o je-
go godnoœci i wartoœci, o jego niezbywalnych prawach i ci¹-
¿¹cych obowi¹zkach. St¹d te¿ owo zbratanie nauki i religii,
filozofii i teologii wydaje siê byæ szczególnym postulatem
naszych dni. Zatem prawda o œwiecie, o cz³owieku i o Bogu,
a wiêc prawda integralna o rzeczywistoœci, winna wytryskaæ
z wielu Ÿróde³ zarówno naukowych, jak i religijnych.

Wydaje siê, i¿ jedynie w takiej organicznej symbiozie mo-
¿emy dalej tworzyæ sensownie kulturê godn¹ cz³owieka, kul-
turê nadchodz¹cego czasu. Taki oto g³os nie mo¿e nie za-
brzmieæ przed pracownikami nauki tutaj, przy o³tarzu, w mu-
rach Uczelni, która kultywuje najstarszy w naszej europej-
skiej kulturze rodzaj refleksji naukowej, refleksji filozoficz-
no-teologicznej, przed³u¿aj¹c zarazem chlubne tradycje znie-
sionego bezprawnie Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Wroc³awskiego.

Zmierzaj¹c ku koñcowi – zauwa¿my, i¿ wype³nienie na-
szego ¿yciowego zadania, naszego powo³ania zleci³ nam Bóg
dziœ, w takim oto specyficznym czasie i w takiej oto szczegól-
nej przestrzeni geograficznej. Uciska nas coraz mocniej ciê¿ar
tego czasu, a niekiedy i ciê¿ar miejsca. Ale oto wiemy, ¿e ka¿-
dy czas jest stosowny do g³oszenia prawdy i czynienia dobra,
do wydeptywania sobie œcie¿ek ku œwiêtoœci. I chocia¿ od wielu
lat uœwiadamiamy sobie coraz wyraŸniej, i¿ kulturze wspó³-
czesnej, której wa¿n¹ czêœci¹ jest nauka, zagra¿a, a mo¿e ju¿
j¹ toczy choroba – nie traæmy jednak nadziei. Potrafimy sta-
wiaæ trzeŸw¹ diagnozê i podejmowaæ dostêpne nam œrodki za-
radcze. Nieco inny bakcyl toczy tê kulturê na Wschodzie, a in-
ny na Zachodzie. Jeden wszak¿e bakcyl jest tu i tam groŸny:
zamkniêcie siê na wszelakie wartoœci transcendentne, lekce-
wa¿enie,  a nawet eliminowanie prawdy p³yn¹cej z religii, z Ob-
jawienia Bo¿ego, czyli zamykanie uszu na g³os Koœcio³a. Jaki
zatem lek aplikowaæ w naszej strukturze spo³eczno-politycz-
nej, kulturze przesi¹kniêtej jeszcze w du¿ej mierze przestarza-
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³ym duchem pozytywizmu i wspomaganej sprytnie przez
chwiej¹cy siê, mo¿e i wal¹cy siê materializm marksistowski?
Jak¹ receptê weŸmiemy do rêki, my – pracownicy nauki – lu-
dzie wezwani do odkrywania prawdy?

Niech to bêdzie recepta: dope³nienie prawdy nauki – praw-
d¹ religijn¹, prawd¹ Objawienia. Ubogaceni dzisiejszym spo-
tkaniem, szczególnie Najœwiêtsz¹ Eucharysti¹, zachowajmy
w tym rozpoczêtym roku postawê otwarcia na g³os Boga, po-
stawê biblijnego Samuela. Jego wzorem id¹c jutro do sali wy-
k³adowej, do laboratorium, do sto³u operacyjnego, zasiadaj¹c
do pracy badawczej, pisarskiej, w czasie pracy i spoczynku,
w dni zdrowia i choroby, w chwilach zwyciêstw i pora¿ek,
przed³u¿ajmy postawê m¹drego Samuela, postawê otwarcia siê
na Boga, postawê nas³uchiwania Jego g³osu: „Mów, Panie, bo
s³uga Twój s³ucha”. Amen.

Chrystus m¹droœci¹ i œwiat³oœci¹ œwiata

II niedziela po Narodzeniu Pañskim; Kaplica MWSD – 2 I 1994

 Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18

1. Chrystus – nasz¹ m¹droœci¹ i œwiat³oœci¹

W pierwsz¹ niedzielê nowego roku kalendarzowego, w pod-
nios³ym jeszcze klimacie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia utworzy-
liœmy w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Ksiêdza
Kardyna³a szczególn¹ wspólnotê liturgiczn¹. Przybyliœmy tu-
taj z ró¿nych œrodowisk naukowych, uczelnianych, rodzinnych.
Przychodzimy z problemami uczelni, w których pracujemy,
œrodowisk naukowych, które reprezentujemy, a równoczeœnie
z ca³ym bogactwem prze¿yæ z naszych rodzin, œrodowisk pa-
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rafialnych i koœcielnych, w których ¿yjemy. Przybywamy ze
œwie¿ymi wspomnieniami ostatnich prze¿yæ œwi¹tecznych: wie-
czerzy wigilijnej, pasterki, kolêd, wizyt rodzinnych, przyja-
cielskich, wieczoru sylwestrowego, powitania nowego roku,
¿yczeñ noworocznych.

W takiej oto atmosferze przybywamy na dzisiejsze religij-
ne, akademickie – dodajmy – jeszcze œwi¹teczne spotkanie
z Bogiem i z ludŸmi – w murach Teologicznej Papieskiej Uczel-
ni we Wroc³awiu. Nasze spotkanie zaczyna siê od tego, co tu,
na ziemi, najœwiêtsze od czasów Nocy Betlejemskiej i Nocy
Zmartwychwstania – od spotkania siê z Emanuelem, ze S³o-
wem, które sta³o siê cia³em; ze S³owem, które sta³o siê Eucha-
rysti¹. Na tym spotkaniu, na tej œwiêtej Eucharystii Bóg przy-
chodzi do nas w S³owie i Chlebie. S³owo staje siê wspólnym
pokarmem dla naszego ducha, przede wszystkim – dla sfery
intelektu. Chleb Pañski, który wielu z nas przyjmie, jest te¿
pokarmem dla woli i serca.

Nasz¹ refleksj¹ homilijn¹ ogarniamy przede wszystkim po-
karm s³owa, tego s³owa Bo¿ego, które przed chwil¹ zosta³o tu
od o³tarza og³oszone. Jezus Chrystus, S³owo Wcielone, które
wœród nas zamieszka³o, jest dzisiaj na liturgii zaprezentowane
jako M¹droœæ Bo¿a: M¹droœæ, która staje siê œwiat³oœci¹ ludzi;
M¹droœæ, która przysz³a na œwiat.

O tej M¹droœci mówi³ autor natchniony: „Przed wiekami,
na samym pocz¹tku mnie stworzy³ i ju¿ nigdy istnieæ nie prze-
stanê. W œwiêtym przybytku, w Jego obecnoœci, zaczê³am pe³-
niæ œwiêt¹ s³u¿bê i przez to na Syjonie mocno stanê³am. Po-
dobnie w mieœcie umi³owanym da³ mi odpoczynek, w Jeruza-
lem jest moja w³adza. Zapuœci³am korzenie w s³awnym naro-
dzie, w posiad³oœci Pana, w Jego dziedzictwie”(Syr 24,9-12).

S³owa te najpe³niej i najw³aœciwiej odnosz¹ siê do Chry-
stusa. M¹droœæ Bo¿a wcieli³a siê w nasz œwiat. Zajaœnia³a
w osobie S³owa, które sta³o siê cia³em; S³owo, które od po-
cz¹tku by³o u Boga; S³owo, przez które wszystko siê sta³o,
co siê sta³o; S³owo, które sta³o siê œwiat³oœci¹ ludzi; S³owo,
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„które oœwieca ka¿dego cz³owieka, gdy na œwiat przycho-
dzi” (J 1,9).

To S³owo, Ta M¹droœæ, Ta Œwiat³oœæ zjawi³a siê na œwiecie
w Noc Betlejemsk¹. Ta œwiat³oœæ œwieci przez wieki, œwieci
dziœ i bêdzie œwieciæ do koñca dni œwiata. Ale oto o tej Œwia-
t³oœci, o tym S³owie, zosta³o tak¿e dziœ powiedziane: „Przy-
sz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go nie przyjêli” (J 1,11). Nie
przyj¹³ Go Herod, Judasz, Pi³at, Neron, Hitler, Stalin, by wy-
mieniæ tylko niektórych.

Ale na szczêœcie nie wszyscy Go nie przyjêli. Oprócz He-
roda i jego nastêpców by³a tak¿e Maryja, by³ œw. Józef, by³
œw. Jan Chrzciciel, który œwiadczy³ o œwiat³oœci, byli aposto-
³owie, by³ œw. Franciszek, œw. Tomasz z Akwinu, by³ œw. Mak-
symilian. Jest Jan Pawe³, jest Matka Teresa z Kalkuty. Jeste-
œmy z pewnoœci¹ i my. I oto radosna wiadomoœæ! Ci, którzy
przyjmuj¹ S³owo Wcielone, staj¹ siê przyjació³mi Boga, dzieæ-
mi Boga. „Wszystkim tym, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby
stali siê dzieæmi Bo¿ymi, którzy wierz¹ w imiê Jego…, którzy
z Boga siê narodzili” ( J 1,12-13).

Oto wymowa Nocy Betlejemskiej! Oto dzia³anie zbawcze
S³owa, które sta³o siê cia³em, dzia³anie w tych, którzy wierz¹
w imiê Jego, dzia³anie w tych, którzy Go przyjmuj¹. To S³owo
czyni ich dzieæmi Bo¿ymi! To S³owo oczyszcza ich z grze-
chów. To S³owo jest ich moc¹, jest dla nich: „drog¹, prawd¹
i ¿yciem” (J 14,6).

2. Cz³owiek w poszukiwaniu m¹droœci i œwiat³a

Umi³owani w Panu! Patrzymy na dawniejszych i dzisiej-
szych ludzi. Co w nich odkrywamy? Odkrywamy w nich ja-
k¹œ têsknotê za m¹droœci¹, za prawd¹, dobrem i piêknem. Cz³o-
wiek od pocz¹tku by³ poszukiwaczem m¹droœci. Szuka³ praw-
dy o œwiecie, o samym sobie, prawdy o ¿yciu, o cierpieniu,
o œmierci. Najstarszy typ poznania racjonalnego, najstarsze za-
cz¹tki nauki w nowej kulturze zachodnioeuropejskiej – to po-
szukiwania filozoficzne – to po prostu filozofia. Wiedzê tê jesz-



22

cze w czasach staro¿ytnej Grecji nazwano mi³oœci¹ m¹droœci.
Dawa³a bowiem jakieœ rozumienie rzeczywistoœci, œwiata, cz³o-
wieka, Boga. Dawa³a odpowiedŸ na pytanie o sens; na pyta-
nie:  „dlaczego?”.

Prawdziwej m¹droœci szukano tak¿e w ró¿nych religiach.
Ka¿da bowiem religia kreœli³a jakiœ obraz œwiata, cz³owieka.
Podawa³a sposoby wybawienia; uczy³a sztuki, m¹droœci ¿y-
cia.  W czasach nowo¿ytnych usi³owano m¹droœæ filozoficz-
n¹, religijn¹ zast¹piæ wiedz¹ naukow¹, szczególnie pochodz¹-
c¹ z nauk przyrodniczych.

Ró¿ne by³y owoce takiego nastawienia. Owszem, wielu
przyrodników potrafi³o odkryæ m¹droœæ Stwórcy w widoku
gwiaŸdzistego nieba, w malowniczych widokach o brzasku
wschodz¹cego s³oñca, w wiosennym œpiewie ptaka, w kwit-
n¹cym kwiatku, w rosn¹cej roœlinie, w ¿yciu mrówek, w stycz-
niowym œniegu i mrozie, w upale lipcowym, w funkcjonowa-
niu organizmów zwierzêcych i w organizmie ludzkim. Nie
wszyscy jednak byli takimi szczêœliwcami. W gronie ludzi na-
uki, szczególnie w gronie tych, którzy dali siê zach³ysn¹æ ide-
ami pozytywizmu i scjentyzmu, zagubiono m¹droœæ nauki.
Wiedzê naukow¹ wysuszono z elementów tajemnicy. Wma-
wiano, ¿e nauka da sobie radê z tajemnic¹. I co siê okazuje?
Nauka nie da sobie rady z tajemnic¹. W cz³owieku zawsze po-
zostanie miejsce dla tajemnicy. Nauka w jakimœ stopniu radzi
sobie z pytaniem: „jak?” – „jaki jest œwiat?”, „jaki jest cz³owiek?”
Ale jest bezradna wobec pytania „dlaczego?” ,pytania, którego
dot¹d nie wypêdzono z ziemi, z ¿ycia ludzkiego. Z pytaniem tym
mocuje siê filozofia, a przede wszystkim religia. Dlatego kla-
syczna filozofia, ta prawdziwa mi³oœniczka m¹droœci, a szcze-
gólnie religia, nie bêd¹ wypêdzone z naszej ziemi. Nikt nie jest
i nie bêdzie w stanie m¹droœci religii wypêdziæ z tego œwiata.

3. Nasze powo³anie do zdobywania m¹droœci

Wielce szanowni nauczyciele akademiccy! Jako ludzie na-
uki – oprócz powo³ania rodzinnego, chrzeœcijañskiego, jakim
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obdarzy³ nas Bóg, jesteœcie powo³ani, by szukaæ wiedzy praw-
dziwej, wiedzy, która winna stawaæ siê m¹droœci¹. Szukacie
jej w przyrodzie, w cz³owieku, w œwiecie, we wzorach mate-
matycznych i logicznych, w laboratoriach, przy stole opera-
cyjnym i w ksi¹¿ce historycznej, w badaniach indywidualnych
i zbiorowych. Jest to piêkne i wielkie zadanie: szukaæ prawdy,
pokazywaæ prawdê. Jest to zadanie dla rolnika, piekarza, rzeŸ-
nika, sprzedawcy, polityka. Na dzisiejszym noworocznym,
œwi¹tecznym spotkaniu w tym domu chcemy Wam powiedzieæ:
w swoich poszukiwaniach naukowych, w swoim ¿yciu b¹dŸ-
cie otwarci na M¹droœæ wy¿szego rzêdu, na M¹droœæ, która
przysz³a z Nieba w Noc Betlejemsk¹, na M¹droœæ, jak¹ jest
S³owo, które cia³em siê sta³o. Œw. Pawe³ dziœ przypomnia³, ¿e
m¹droœæ p³yn¹ca od Chrystusa jest darem, jest ³ask¹, o któr¹
trzeba siê modliæ. Dlatego wzywa³ do modlitwy i sam siê mo-
dli³: „Przeto i ja, us³yszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa
[...] proszê, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwa³y, da³ wam ducha m¹droœci i objawienia w g³êbszym po-
znaniu Jego samego. Niech da wam œwiat³e oczy serca, tak
byœcie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powo³ania
[…]”,(Ef 1,15-18).

Id¹c za przyk³adem œw. Paw³a, chcemy na tym euchary-
stycznym spotkaniu prosiæ Chrystusa, wcielone S³owo, wcie-
lon¹ M¹droœæ i Œwiat³oœæ, o tê moc, o dar widzenia prawdy,
o œwiat³e oczy dla naszych serc – na rozpoczêty nowy rok, na
czas dalszych dni i lat naszego ¿ycia.
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Chrzest i jego konsekwencje

Niedziela Chrztu Pañskiego; Kaplica MWSD – 7 I 1996

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

1. Pierwszy etap objawiania Jezusa

Mamy za sob¹ kolejne w naszym ¿yciu œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. Z pewnoœci¹ nosimy jeszcze w naszej ¿ywej pamiê-
ci ostatnie prze¿ycia œwi¹tecznego czasu: wieczerzê wigilijn¹,
pasterkê, wizyty rodzinne, przyjacielskie, wieczór sylwestro-
wy, powitanie nowego roku, pierwsze noworoczne spotkania
i rozmowy. W tych œwi¹tecznych dniach na nowo od¿y³a w Ko-
œciele i œwiecie prawda o zamieszkaniu Boga na naszej ziemi.
Nie bêdzie dla œwiata ju¿ wa¿niejszego wydarzenia nad to, któ-
rego widzialny pocz¹tek da³a Noc Betlejemska. To w³aœnie tej
cichej i œwiêtej Nocy „ziemia ujrza³a swego Zbawiciela”, „S³o-
wo Wcielone wœród nas zamieszka³o”, „S³owo sta³o siê cia-
³em”. Mieszkañcy naszej ziemi powtarzali te s³owa w ró¿nych
jêzykach, w ró¿nych miejscach œwiata, a wierni mówi¹cy po
polsku œpiewali: „Có¿ masz niebo nad ziemiany, Bóg porzuci³
szczêœcie swoje, wszed³ miêdzy lud ukochany dzieliæ z nim
trudy i znoje. Niema³o cierpia³, niema³o, ¿eœmy byli winni sami.
A S³owo cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami”. Jak¿e wiel-
ka teologia mi³oœci Boga do cz³owieka kryje siê w tych s³o-
wach!

Narodzone Dzieciê przysz³o na œwiat nie tylko dla Maryi
i Józefa, ale dla ca³ej ludzkiej rodziny. Dlatego od samego po-
cz¹tku by³o objawiane, prezentowane œwiatu. By³o najpierw
witane przez prostych pasterzy; ósmego dnia otrzyma³o imiê
Jezus. OdnaleŸli je Mêdrcy – Magowie ze Wschodu, przedsta-
wiciele narodów pogañskich. Dzisiejsza zaœ niedziela, przybli-
¿aj¹ca nam tajemnicê chrztu Chrystusa w Jordanie, mówi nam
o prezentacji Jezusa narodowi wybranemu: „Ten jest mój Syn
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umi³owany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Œwiat nie-
bieski przedstawia œwiatu ziemskiemu Syna Bo¿ego, Odwiecz-
nego Mieszkañca nieba, który sta³ siê mieszkañcem ziemi.

2. Wymowa chrztu Chrystusa

W dzisiejsz¹ niedzielê, gdy liturgia przybli¿a nam to zbaw-
cze wydarzenie, mamy obowi¹zek zapytaæ: Jak¹ wymowê ma
chrzest Chrystusa? Dlaczego Jezus za przyk³adem grzeszni-
ków wst¹pi³ do Jordanu i przyj¹³ z r¹k Jana chrzest? Nasze
pytanie przypomina w¹tpliwoœci samego Jana Chrzciciela, któ-
ry w tamtej godzinie „powstrzymywa³ Jezusa, mówi¹c: To ja
potrzebujê chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie?”
(Mt 3,14).

Chrzest Jezusa mia³ nieco inne znaczenie ani¿eli chrzest,
który przyjmowali w Jordanie s³uchacze, uczniowie Jana. Oni
przy chrzcie wyznawali grzechy. Jezus zaœ zaraz po chrzcie
„natychmiast wyszed³ z wody”. Chrzest Chrystusa nie by³ ak-
tem moralnego nawrócenia, lecz wyrazem wiernoœci Przymie-
rzu i oddania siê Bogu. Przez przyjêty chrzest Chrystus w³¹-
cza siê w powszechny wówczas nurt pokuty. Poniewa¿ Jezus
przyszed³ na œwiat, by cz³owieka uwolniæ od grzechu, dlatego
uto¿samia siê niejako z grzesznikami, wchodzi solidarnie
w spo³ecznoœæ rodziny ludzkiej, by przez pokutê, umartwie-
nie, cierpienie, a potem przez œmieræ na krzy¿u i zmartwych-
wstanie zbawiæ œwiat, wymazaæ ludzkie grzechy. Widzialnym
znakiem przyjêcia przez Ojca niebieskiego pokutnej i s³u¿ebnej
postawy Chrystusa i potwierdzeniem Jego misji zbawczej by³a
teofania: objawienie siê Boga w Trójcy Œwiêtej; Duch Œwiêty
zst¹pi³ Nañ jak go³êbica i da³ siê s³yszeæ g³os Ojca: „Ten jest
mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17).

Chrzest Chrystusa, po³¹czony z teofani¹, z ow¹ prezenta-
cj¹ Jezusa jako Mesjasza – œwiatu, by³ publiczn¹ inauguracj¹
Jego zbawczej dzia³alnoœci. Ta publiczna dzia³alnoœæ Chrystu-
sa by³a odpowiedzi¹ na œwiadectwo Ojca o Mesjaszu w czasie
chrztu. By³a to dzia³alnoœæ szczególna. Na dzisiejszej liturgii
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otrzymaliœmy klarown¹ charakterystykê tej wyj¹tkowej misji
Syna Bo¿ego na ziemi: „On przyniesie narodom Prawo. Nie
bêdzie wo³a³ ni podnosi³ g³osu […] Nie z³amie trzciny nad³a-
manej, nie zagasi knotka o nik³ym p³omyku” (Iz 42,1c-3) –
tak mówi³ Izajasz, a Piotr lapidarnie stwierdzi³: „Znacie spra-
wê Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaœci³ Duchem Œwiê-
tym i moc¹. Przeszed³ On, dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszyst-
kich, którzy byli pod w³adz¹ diab³a, dlatego ¿e Bóg by³ z Nim”
(Dz 10,38).

W³aœciwie w tym miejscu moglibyœmy ju¿ zakoñczyæ na-
sz¹ refleksjê nad tajemnic¹ chrztu Pañskiego, przyniesion¹ nam
przez dzisiejsz¹ niedzielê. Jednak¿e wyszlibyœmy z tej kapli-
cy nieusatysfakcjonowani, gdybyœmy nie spojrzeli na nasz
zwi¹zek z tym wydarzeniem, na miejsce i sens tej tajemnicy
w naszym ¿yciu, jako ¿e tajemnice ¿ycia Chrystusa znajduj¹
jakieœ przed³u¿enie w naszym ¿yciu.

Trzeba nam zatem spojrzeæ na tajemnicê, na wymowê na-
szego chrztu.

3. Nasz chrzest i jego konsekwencje

Nie jesteœmy w stanie przypomnieæ sobie naszego chrztu.
Jednak¿e w historii naszego ¿ycia, w jego pocz¹tkowej fazie
mia³o miejsce to religijne wydarzenie. Trzeba by tu przywo³aæ
na pamiêæ naszych rodziców, ich m³odoœæ ma³¿eñsk¹, rodziców
chrzestnych, koœció³ i kap³ana, który spe³ni³ wobec nas tê sakra-
mentaln¹ pos³ugê. Dla ka¿dego z nas by³ to inny czas, inne miej-
sce, inni ludzie uczestnicz¹cy w tym obrzêdzie. Dziœ z perspek-
tywy czasu i w klimacie dojrzalszej wiary mo¿emy powiedzieæ,
i¿ by³o to dla ka¿dego, dla ka¿dej z nas, bardzo donios³e wyda-
rzenie, mimo ¿e go nie pamiêtamy, mimo ¿e nie mieliœmy w nim
jeszcze œwiadomego udzia³u. Nasz chrzest to by³y nasze drugie
narodziny, narodziny dla Boga, narodziny dziecka Bo¿ego, na-
rodziny dla szczêœliwej wiecznoœci. To w³aœnie wtedy Bóg nad
ka¿dym z nas wypowiedzia³ te same s³owa, które s³yszano nad
Jordanem: „To jest mój Syn umi³owany, to jest moje dziecko
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umi³owane, w którym mam upodobanie. Chcê z tob¹ pozostaæ
na zawsze w wiecznej mi³oœci”. Bóg sobie w nas upodoba³. Od
tamtej chwili jest zawsze po naszej stronie. Jego upodobanie
w nas jest nieodwo³alne. Jego upodobanie w nas trwa.

Jak odpowiadamy na to upodobanie? Wiemy ju¿, jak odpo-
wiedzia³ Jezus. Przeszed³ On, dobrze czyni¹c, nie z³ama³ trzciny
nad³amanej, nie zagasi³ knotka o nik³ym p³omyku, nie znie-
chêci³ siê ani nie za³ama³, a¿ utrwali³ Prawo na ziemi (por. Iz
42,3-4).

Co powiemy o sobie, o naszej ¿yciowej misji, o naszej od-
powiedzi na Bo¿e upodobanie w nas? Jak odpowiadamy na to
upodobanie w naszym ¿yciu osobistym, prywatnym, ale tak¿e
jak odpowiadamy w ¿yciu publicznym, spo³ecznym? Popatrz-
my mo¿e dok³adniej na ten drugi wymiar naszego ¿ycia, jako
¿e o tym pierwszym wiêcej s³yszymy w naszych œwi¹tyniach
parafialnych. Jak zatem odpowiadam na Bo¿e upodobanie we
mnie – jako pracownik nauki, jako cz³owiek kultury? Oto na-
le¿y tu przypomnieæ, ¿e ludzie nauki i kultury ponosz¹ szcze-
góln¹ odpowiedzialnoœæ za myœlenie, za prawdê w narodzie,
za kreowanie w³aœciwych postaw w myœleniu i dzia³aniu, za
formowanie sumieñ m³odego pokolenia. Jako ludzie nauki
mamy byæ œwiat³oœci¹ dla narodu, œwiat³oœci¹ dla ludzi innych
zawodów. Patrz¹ na nas rolnicy, górnicy, pracownicy handlu
i przemys³u, patrz¹, jak zachowuje siê œwiat nauki w owych
transformacjach, które dokonuj¹ siê w œwiecie i OjczyŸnie.
Nasze zdanie, nasze œwiadectwo, wbrew pozorom, liczy sie
w ¿yciu spo³ecznym i politycznym. Oczywiœcie, nie wszystko
od nas zale¿y. Odziedziczyliœmy po minionych ideologiach
uci¹¿liwe struktury, z³e praktyki, obyczaje. W naszym ¿yciu
publicznym, narodowym, uczelnianym raz po raz natrafiamy
na przypadki korupcji, p³ytkiego pragmatyzmu, moralnego
permisywizmu, taniego liberalizmu. Doœwiadczamy jak¿e czê-
sto naszej bezsilnoœci wobec z³a.

Wydarzenia ostatnich miesiêcy i tygodni obna¿y³y p³ytkoœæ
myœlenia wielu naszych rodaków, podatnoœæ na chwytliwe ha-
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s³a, zachwianie w hierarchii wartoœci. Na naszych oczach zda-
je siê przybieraæ na nowo, w bardziej zakamuflowanej formie
fala z³a, k³amstwa, preferowania wartoœci ni¿szych nad wy-
¿szymi, fala nastawienia na konsumpcjonizm, utylitaryzm, do-
raŸny, w¹tpliwy sukces.

Bolejemy na tym, ¿e wœród orêdowników takiej drogi s¹
tak¿e ludzie zapisani w koœcielnych ksiêgach metrykalnych,
chrzcielnych. W takiej sytuacji chcia³oby siê powtórzyæ za Ja-
nem Paw³em II s³owa wypowiedziane przez niego kiedyœ we
Francji: „Francjo, co zrobi³aœ ze swoim chrztem?” – „Polsko,
co zrobi³aœ ze swoim chrztem? co robisz z tysi¹cletni¹ trady-
cj¹ chrzeœcijañsk¹? czy chcesz iœæ w przysz³oœæ bez prawa,
które og³osi³ Chrystus?”.

Dosz³y do nas z pewnoœci¹ ostatnio z Watykanu s³owa Jana
Paw³a II skierowane do rektorów polskich wy¿szych uczelni,
którzy goœcili z wizyt¹ noworoczn¹ u Piotra naszych czasów.
Papie¿ przypomnia³ im, ¿e œwiat nauki ponosi szczególn¹ odpo-
wiedzialnoœæ za zagospodarowywanie odzyskanej wolnoœci, za
kszta³t myœlenia, za kszta³t logosu i etosu naszego narodu.

Okazuje siê i wci¹¿ na nowo potwierdza, ¿e wolnoœæ nie
uszczêœliwia wszystkich, ale tylko tych, którzy j¹ pozyskuj¹
w prawdzie, tych, którzy dochodz¹ do niej drog¹ prawdy i mi-
³oœci. Tylko prawda w postêpowaniu przeobra¿aj¹ca siê w do-
bro, niesie cz³owiekowi prawdziwe wyzwolenie. „Poznajcie
prawdê, a prawda was wyzwoli” (J 8,32) – mówi³ Chrystus.

Skoro prawda jest najwy¿sz¹ wartoœci¹ w nauce, tak jak piêk-
no w sztuce, dobro w etyce, a œwiêtoœæ w religii; skoro prawda
niesie wyzwolenie, to nasza misja w zagospodarowywaniu wol-
noœci i budowaniu Ojczystego Domu nie mo¿e byæ poœlednia.

Jest przy tym jednak jedna bardzo wa¿na dyrektywa, któr¹
Pañstwo winni us³yszeæ w tym domu, w tej uczelni, która was
dzisiaj goœci, na tym noworocznym spotkaniu – a mianowicie,
¿e prawda odkrywana na zagonie nauki: czy to nauk humani-
stycznych, przyrodniczych, czy technicznych, ta prawda nie
mo¿e nie liczyæ siê z prawd¹ og³oszon¹ przez Chrystusa. Dla-
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tego trzeba nam iœæ razem. Prawda objawiona, któr¹ piastuje
teologia, któr¹ zg³êbia ta uczelnia, i prawda przyrodzona od-
krywana przez uczelnie, które pañstwo reprezentujecie, a wiêc
prawda zdobywana zdolnoœci¹ poznawcz¹ ludzkiego intelek-
tu, ta prawda jedna i druga ma to samo Ÿród³o i ten sam cel.
Jest nim Ten, który nad Jordanem powiedzia³: „To jest mój
Syn umi³owany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Ten
Syn umi³owany potem powiedzia³ o sobie: „Ja jestem drog¹,
prawd¹ i ¿yciem” (J 14,6).

Niech to nasze spotkanie eucharystyczne, spotkanie z Chry-
stusem – tym narodzonym i tym ochrzczonym, tym ukrzy¿o-
wanym i zmartwychwsta³ym, obecnym tu, wœród nas, w zna-
ku chleba i wina – niech to spotkanie z Nim, poprzedzone przy-
pomnieniem, i¿ Bóg w ka¿dym z nas upodoba³ sobie, niech
ono uzdolni nas do tego, byœmy odwzajemnili siê Bogu na-
szym upodobaniem w Nim. W Tobie, Bo¿e, chcemy mieæ na-
sze najlepsze upodobanie w nowym roku i w nastêpnych la-
tach naszego ¿ycia, a tak¿e w ca³ej wiecznoœci. Amen.

Nasze powo³anie w Jezusie Chrystusie

II niedziela po Bo¿ym Narodzeniu; kaplica MWSD – 4 I 1998

Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18

1. Wymowa wcielenia Syna Bo¿ego

Mamy za sob¹ prze¿ycie kolejnych œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia. W minionym tygodniu po¿egnaliœmy stary i powitaliœmy
nowy rok. W naszych kalendarzach osobistych i rodzinnych
zosta³y dopisane nowe stronice z tegorocznych œwi¹t. Dopisa-
liœmy je do stronic pochodz¹cych jeszcze z lat dzieciñstwa
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i m³odoœci. Zauwa¿amy, ¿e w miarê up³ywu lat stronice te nie
bledn¹, nie ¿ó³kn¹, ale staj¹ siê z czasem nawet jakby jaœniej-
sze i piêkniejsze. Nosimy je w naszej pamiêci i sercu i traktu-
jemy jako drogocenny skarb.

Dziœ, w pierwsz¹ niedzielê nowego roku, jeszcze w klima-
cie odchodz¹cych œwi¹t przybywamy na nasze, tradycyjne ju¿,
noworoczne spotkanie op³atkowe. Zaczynamy je od miejsca
najœwiêtszego w tym domu, od kaplicy, od prze¿ycia Eucha-
rystii, od spotkania ze S³owem, które sta³o siê cia³em i zamiesz-
ka³o miêdzy nami. S³yszymy dziœ ponownie Ewangeliê w³a-
œnie o tym S³owie. S³yszymy j¹ ju¿ po raz trzeci w te œwiêta.
By³a najpierw g³oszona w sam dzieñ Bo¿ego Narodzenia, po-
tem w ostatni dzieñ kalendarzowego roku i dzisiaj po raz trze-
ci dochodzi do nas z t¹ szczególn¹ prawd¹, ¿e „S³owo sta³o siê
cia³em i zamieszka³o miêdzy nami”.

Zanim z³o¿ymy Najœwiêtsz¹ Ofiarê i przyjmiemy Cia³o Pañ-
skie, zanim po³amiemy siê op³atkiem i wrócimy do poœwi¹tecz-
nych zajêæ na uczelniach, zanim pójdziemy w dal nowego roku,
chcemy raz jeszcze zadumaæ siê nad  najwa¿niejszym dla œwia-
ta faktem zamieszkania Boga na ziemi, faktem, który ka¿dego
roku wyzwala w nas tyle ciep³a, radoœci i serdecznoœci.

Zauwa¿my najpierw, ¿e ewangeliczne orêdzie o Bo¿ym na-
rodzeniu jest podwójnego rodzaju. U synoptyków: œw. Mate-
usza i £ukasza, w ich tzw. Ewangeliach dzieciñstwa, orêdzie
to ma charakter narracyjny. Jest w nim mowa o spisie ludno-
œci, o zamkniêciu drzwi przed brzemienn¹ Maryj¹, o ubogim
narodzeniu Jezusa w stajni betlejemskiej. Jest mowa o pok³o-
nie pasterzy, o nadaniu Dzieciêciu ósmego dnia po narodzeniu
imienia Jezus, o pok³onie trzech mêdrców, o ofiarowaniu
w œwi¹tyni, o ucieczce do Egiptu przed zbrodniczym Herodem.
Na tej ewangelicznej tradycji wyros³y wspania³e dzie³a sztuki,
szopki bo¿onarodzeniowe, wyros³y tak¿e nasze piêkne kolê-
dy, powsta³o wiele zwyczajów œwi¹tecznych.

Drugi przekaz o Bo¿ym narodzeniu znajdujemy w Ewan-
gelii œw. Jana. Jest to przekaz bardziej zreflektowany, teolo-
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giczny z elementami greckiej filozofii. Jezus jest tu ukazany
jako „S³owo, które by³o na pocz¹tku u Boga i które by³o Bo-
giem, i przez które wszystko siê sta³o. To S³owo odwieczne
sta³o siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami. Przysz³o do swo-
ich, a swoi Go nie przyjêli. Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjêli, da³o moc, aby stali siê dzieæmi Bo¿ymi” (por. J 1,1-
14). To S³owo jest nam dzisiaj tak¿e ukazane jako odwieczna
M¹droœæ, która zamieszka³a na œwiecie, jako S³owo pe³ne ³a-
ski i prawdy.

Ten w³aœnie Janowy zapis o S³owie, które sta³o siê cia³em,
sta³ siê podstaw¹ do wypracowania teologii wcielenia. W teo-
logii tej, zroœniêtej œciœle z liturgi¹, mówi siê, ¿e wcielenie Chry-
stusa jest dope³nieniem dzie³a stworzenia, jest jakby nowym
stworzeniem. Jan Pawe³ II, id¹c za nauk¹ Soboru Watykañ-
skiego II, w Redemptor hominis napisa³, ¿e „Syn Bo¿y przez
wcielenie swoje zjednoczy³ siê jakoœ z ka¿dym cz³owiekiem”
(RH, 13). Syn Bo¿y, staj¹c siê cz³owiekiem, potwierdzi³ god-
noœæ cz³owieka. Ta godnoœæ. czyli wielkoœæ, wyj¹tkowoœæ cz³o-
wieka wœród ca³ego stworzenia, zajaœnia³a ju¿ w dniu stwo-
rzenia, gdy¿ cz³owiek zaistnia³ na obraz i podobieñstwo Bo¿e.
Od samego pocz¹tku cz³owiek jest podobny do Boga przez
swego ducha, ducha, który poznaje, kocha i dzia³a w sposób
wolny. Dziêki duchowi cz³owiek mo¿e mówiæ: wiem, rozu-
miem, kocham, mogê, nie muszê, powinienem, chcê, prze¿y-
wam poczucie obowi¹zku, odpowiadam za to, co zrobi³em.

Ta w³aœnie naturalna godnoœæ cz³owieka zosta³a potwierdzona
i ubogacona, z chwil¹ gdy S³owo sta³o siê cia³em. Syn Bo¿y
staj¹c siê cz³owiekiem, jakby mówi³: cz³owieku, jak¿e wielki
jesteœ, jak¿e wa¿ny jesteœ, skoro przybieram twoj¹ naturê, ¿e
stajê siê podobny do ciebie we wszystkim – oprócz grzechu.
Syn Bo¿y, przyjmuj¹c ludzk¹ naturê w obrêb swojej osoby, czyni
tê naturê uczestnikiem swojej Bo¿ej natury, czyli dokonuje jak-
by przebóstwienia ludzkiej natury, przebóstwienia cz³owieka.

Przed kilku laty œrodowiska chrzeœcijañskie Europy Zachod-
niej rozsy³a³y tysi¹ce kartek œwi¹tecznych z ¿yczeniem: „Bóg
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sta³ siê cz³owiekiem, ¿eby i cz³owiek sta³ siê cz³owiekiem”.
Jest to prawda, ale niepe³na. Ojcowie Koœcio³a nauczali bo-
wiem, ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem, aby cz³owiek móg³ staæ siê
bogiem . Jest to mo¿e szokuj¹ce stwierdzenie, ale ma ono pod-
stawê w³aœnie w dziœ czytanym tekœcie Ewangelii œw Jana:
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê
stali dzieæmi Bo¿ymi” (J 1,12).

W Jezusie Chrystusie powo³ani jesteœmy zatem do bycia
dzieæmi Bo¿ymi, dzieæmi, które ¿yj¹ prawd¹ i mi³oœci¹. Apo-
sto³ w drugim czytaniu mówi: „W Nim bowiem wybra³ nas
przed za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli œwiêci i nieskalani przed
Jego obliczem” (Ef 1,4).

Co wynika z tego stwierdzenia dla ludzi powo³anych do
uprawiania nauki? Co to znaczy byæ dzieckiem Boga, jako cz³o-
wiek nauki i kultury?

2. Dzieciêctwo Bo¿e w ¿yciu ludzi nauki

Wœród naszych zadañ, jako ludzi nauki, wynikaj¹cych z na-
szej przynale¿noœci do Chrystusa, wska¿my na dwa: dema-
skowanie mitów i pozytywna s³u¿ba cz³owiekowi w prawdzie
i mi³oœci.

a) demaskowanie mitów

Dobiega koñca obecne stulecie. Niektórzy historiozofowie
mówi¹, ¿e wiek XX ju¿ siê skoñczy³, ¿e by³ wyj¹tkowo krótki.
Zacz¹³ siê w momencie wybuchu pierwszej wojny œwiatowej,
a skoñczy³ siê wraz z upadkiem komunizmu w Europie. Wiek
ten by³ wyj¹tkowo brzemienny w dobro i z³o. Wyda³ wielkich
orêdowników, œwiadków prawdy i dobra: takich jak: Gandhi,
œw. Maksymilian Kolbe, Matka Teresa z Kalkuty, Jan Pawe³
II. Wyda³ tak¿e wielkich niszczycieli prawdy i dobra, niszczy-
cieli cz³owieka, jak: Stalin, Hitler, Pol Pot. Odchodz¹cy wiek
by³ czasem niewiarygodnego wprost rozwoju techniki i nad-
zwyczajnych osi¹gniêæ ludzkiego umys³u we wszystkich dzie-
dzinach nauki, ale te¿ czasem straszliwych cierpieñ dla setek
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milionów ludzi, które musia³y prze¿yæ wyj¹tkowo okrutne woj-
ny i trwaj¹ce dziesiêciolecia tyrañskie rz¹dy totalitarne.

Jednak¿e rozwalenie muru berliñskiego i rozpadniêcie siê
imperium sowieckiego nie zakoñczy³y odwiecznego procesu
zmagania siê dobra ze z³em, prawdy z k³amstwem, mi³oœci
z nienawiœci¹. Dziœ, na naszych oczach, ju¿ po upadku starych
totalitaryzmów powstaj¹ nowe mity, nowe totalitaryzmy. Od-
radzaj¹ siê stare demony, które zatruwaj¹ ludzkie umys³y i serca
oraz s¹ realnym Ÿród³em nowych wojen, terroryzmu i wszel-
kiego zdziczenia. To ska¿anie umys³ów ludzkich przez k³am-
stwo, zbrodnicze idee, irracjonalizm, surrrealistyczne pomy-
s³y urz¹dzenia œwiata jest groŸniejsze od ska¿enia œrodowiska
naturalnego. Te mity funkcjonuj¹ dzisiaj poza sfer¹ dobra i z³a,
poza sfer¹ prawdy i k³amstwa, które nie nakazuj¹: „czyñ tak,
poniewa¿ to jest dobre, poniewa¿ to jest prawdziwe”, lecz swoje
nakazy formu³uj¹ w zupe³nie inny sposób: „czyñ tak, ponie-
wa¿ wszyscy tak czyni¹, poniewa¿ taki jest ludzki los, ponie-
wa¿ taka jest logika historii, poniewa¿ tego domaga siê od cie-
bie twoja natura, twoja seksualnoœæ, poniewa¿ masz to we krwi,
poniewa¿ tylko w ten sposób osi¹gniesz sukces, pe³niê ¿ycia,
rozkosz itd.”

O tych mitach mówi siê ma³o. Nawet siê ich nie nazywa i nie
kodyfikuje, jak to dawniej postêpowano w ideologiach totali-
tarnych. Skutecznoœæ mitów zale¿y bowiem od ich anonimo-
woœci. Zauwa¿my, ¿e twórcami mitów – tych dawnych i dzi-
siejszych – s¹ przede wszystkim intelektualiœci, ludzie nauki.
Jest to dowód, ¿e naukê mo¿na wykoszlawiæ, ¿e j¹ mo¿na zide-
ologizowaæ, przyporz¹dkowaæ niecnym celom, uczyniæ j¹ na-
rzêdziem zadawania cierpieñ i œmiertelnych ran  cz³owiekowi.

Naszym zadaniem, jako ludzi nauki, jest demaskowanie tych
wszystkich mitów, które jawi¹ siê w dzisiejszej kulturze,
w œwiecie nauki i w ¿yciu spo³ecznym, gdy¿ mity te zdema-
skowane – staj¹ siê bezsilne. I tu musimy przypomnieæ, w mu-
rach tej teologicznej uczelni, ¿e nauki szczegó³owe: humani-
styczne i przyrodnicze, nie mog¹ sobie uzurpowaæ prawa do
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prezentowania wy³¹cznego, adekwatnego, wyczerpuj¹cego
obrazu œwiata i cz³owieka. ¯ycia na ziemi, urz¹dzania œwiata
nie mo¿na budowaæ tylko na tym, co naturalne, na tym, co
czysto ludzkie. Sam cz³owiek, czêsto s³aby, b³¹dz¹cy, czasami
egoistyczny i nikczemny, nie mo¿e byæ ostatecznym odniesie-
niem dla dobra i z³a moralnego, odniesieniem dla prawdy i fa³-
szu. Jest tu potrzebne g³êbsze odniesienie, wykraczaj¹ce poza
cz³owieka, siêgaj¹ce do tego, co Wieczne i Niezmienne. Jest
tu potrzebne przyjêcie tej m¹droœci, która zst¹pi³a z nieba na
ziemiê, od Ojca wszelkiej prawdy i mi³oœci. Tê m¹droœæ przy-
nios³o nam S³owo, które sta³o siê cia³em. I tu przechodzimy
do wskazania drugiego zadania, które spoczywa na nas jako
na ludziach nauki, kultury. Jest nim s³u¿ba cz³owiekowi
w prawdzie i mi³oœci.

b) s³u¿ba cz³owiekowi w prawdzie i mi³oœci

Odwieczne S³owo, które sta³o siê cia³em, Jednorodzony Syn
Ojca, zosta³ w Ewangelii Janowej okreœlony jako „pe³en ³aski
i prawdy” (J 1,14b). To okreœlenie mo¿na odnieœæ do ka¿dego
cz³owieka, jako przybranego dziecka Bo¿ego, tak¿e do ludzi
nauki i kultury. Jako uczniowie Chrystusa powinniœmy byæ
pe³ni ³aski i prawdy. Pe³ni ³aski – to znaczy pe³ni mi³oœci, gdy¿
³aska to darmowy dar, czyli winniœmy byæ pe³ni poœwiêcenia
dla drugich, i to wszêdzie: i w rodzinach, w których ¿yjemy,
i wœród m³odzie¿y akademickiej, któr¹ formujemy. Powinni-
œmy byæ tak¿e pe³ni prawdy. Jest tu wa¿na nie tylko prawda
matematyczna, przyrodnicza, techniczna, ale tak¿e prawda
o cz³owieku, o jego ¿yciu, o powo³aniu. ̄ ycie w prawdzie i mi-
³oœci to zadanie dla ka¿dego cz³owieka, to zadanie tak¿e dla
cz³owieka nauki i kultury. Wiernoœæ temu zadaniu przyczynia
siê do budowania ju¿ tu, na ziemi, szczêœliwego ¿ycia.

Modli³ siê kiedyœ aposto³ Pawe³ dla swoich przyjació³ o du-
cha m¹droœci i objawienia w g³êbszym poznawaniu Boga.
Modli³ siê o œwiat³e oczy serca, tak „byœcie wiedzieli, czym
jest nadzieja waszego powo³ania” (Ef 1,18). Chcemy i my dziœ
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prosiæ o ducha m¹droœci w naszej pracy i w ca³ym naszym ¿y-
ciu na nowy rok kalendarzowy. Chcemy prosiæ o œwiat³e oczy
serca, oczy uzbrojone w wiarê, oczy, które widz¹ dalej ni¿ oczy
fizyczne, byœmy lepiej wiedzieli, kim jesteœmy i do czego zo-
staliœmy powo³ani. Jeœli ten dar sobie wyprosimy, poznamy
lepiej smak naszego ¿ycia, przyczynimy siê do pomno¿enia
szczêœcia swojego i naszych bliŸnich. Amen.
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B. W czasie Œwiêta Nauki Wroc³awskiej

Œwiêty Albert Wielki
–wzorem uprawiania nauki

Rocznica Poœwiêcenia Katedry Metropolitalnej

Wroc³awskiej; koœció³ NSPJ – 16 XI 1992

1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22

1. Ró¿ne rodzaje œwi¹tyñ

Liturgia Koœcio³a prowadzi nas dziœ do œwi¹tyni. Do œwi¹-
tyni zaprowadzi³ nas tekst odczytanej przed chwil¹ Ewangelii.
Jezus wyrzuca ze œwi¹tyni jerozolimskiej handlarzy, bankie-
rów, przywraca miejscu œwiêtemu w³aœciw¹ mu godnoœæ i prze-
znaczenie. Ta œwi¹tynia jerozolimska – zgodnie z zapowiedzi¹
Chrystusa – zosta³a zburzona przez Rzymian, pozosta³a po niej
tylko Œciana P³aczu. Zamiast zniszczonej œwi¹tyni w Jerozoli-
mie wyros³o w ci¹gu wieków mnóstwo œwi¹tyñ chrzeœcijañskich.

Dziœ Koœció³ eroc³awski ka¿e nam pomyœleæ o najwa¿niej-
szej œwi¹tyni na Dolnym Œl¹sku, jak¹ jest katedra wroc³aw-
ska, nazywana Matk¹ wszystkich koœcio³ów w naszej archi-
diecezji. Jest to bowiem dzieñ rocznicy jej poœwiêcenia.

Dziœ tak¿e myœli wielu Polaków biegn¹ ku Kresom Wschod-
nim, do miasta nazywanego kiedyœ pó³nocno-wschodnim wê-
g³em Rzeczypospolitej – do Wilna – do Ostrej Bramy. Tam
w³aœnie dzisiaj obchodzi siê uroczystoœæ Matki Bo¿ej Mi³o-
sierdzia, Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.

W tak piêknym, liturgicznie strojnym, bogatym dniu prze-
¿ywamy Eucharystiê – tu, w tej œwi¹tyni – w której czci siê
w szczególny sposób Serce Pana Jezusa, w której wys³awia siê
Bo¿e Mi³osierdzie – w œwi¹tyni stoj¹cej w s¹siedztwie Poli-
techniki Wroc³awskiej, pomnika Profesorów Lwowskich, kli-
nik Akademii Medycznej – nieopodal uroczego mostu Grun-
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waldzkiego, bêd¹cego symbolem ³¹czenia, dialogu, jedno-
czenia.

Zgromadzeni przez Bogiem w tej œwi¹tyni, wokó³ o³tarza,
przyjmujemy z wdziêcznoœci¹ dzisiejsze przypomnienie œw.
Paw³a o innej œwi¹tyni, o œwi¹tyni, któr¹ jest ka¿dy z nas. „Je-
steœcie Bo¿¹ budowl¹ […] czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹
Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka w was […] Œwi¹tynia Boga jest
œwiêta, a wy ni¹ jesteœcie” (1 Kor 3,17).

Jakie to radosne, jakie to zobowi¹zuj¹ce – byæ budowl¹
Boga, dzie³em Boga; byæ widzialnym mieszkaniem niewidzial-
nego, nieogarnionego Boga. Cz³owiek zatem to druga – ¿ywa
– œwi¹tynia Bo¿a.

Jest jeszcze tu, na ziemi, trzecia œwi¹tynia. Jest ni¹ ca³y
œwiat – kosmos. „Pañska jest ziemia i wszystko, co j¹ nape³-
nia, kr¹g ziemi i jego mieszkañcy” – tak oznajmia Bóg w Psal-
mie 24. A wiêc – ten œwiat, w którym jesteœmy, to nie jest tyl-
ko ludzki dom. To jest Bo¿y dom. Nie myœmy go wybudowali.
My go tylko meblujemy, upiêkszamy albo niekiedy czynimy
brzydszym. Jesteœmy zatem w Bo¿ym domu, w wielkiej œwi¹-
tyni Bo¿ej, w której niektórzy, jak przysta³o, oddaj¹ Bogu chwa-
³ê, a inni j¹ tak¿e bezczeszcz¹.

2. Nauka i sposób jej uprawiania

Obchodz¹c dziœ doroczne Œwiêto Nauki Wroc³awskiej, py-
tamy siê w tej widzialnej, murowanej, materialnej œwi¹tyni:
jakie jest nasze powo³anie, jako ludzi nauki? jakie zadanie
mamy do spe³nienia w tej wielkiej œwi¹tyni œwiata?

Mamy œwiadomoœæ, i¿ jesteœmy powo³ani do uprawiania
nauki – nauki, która jest najszczytniejszym wykwitem ducha
ludzkiego. Oprócz religii, sztuki i etyki jest kluczowym spo-
sobem bycia cz³owieka w œwiecie. Jest przejawem transcen-
dencji cz³owieka w przyrodzie. Jest znakiem wy¿szoœci ducha
nad materi¹; jest wa¿kim elementem ludzkiej kultury.

Nauka jest odczytywaniem prawdy o œwiecie i o cz³owie-
ku. Jest bratni¹ siostr¹ religii, która nam wieœci prawdê o Bo-
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gu. Jest tak¿e siostr¹ sztuki, w której wyra¿a siê twórczoœæ ludz-
kiego ducha.

Podejmuj¹c przy dzisiejszym œwiêcie refleksjê nad nauk¹,
chcemy sobie powiedzieæ na podstawie doœwiadczenia histo-
rycznego, ¿e wy¿ej wspomniane dziedziny kultury: nauka, sztu-
ka, religia i moralnoœæ powinny pozostawaæ ze sob¹ we wza-
jemnej symbiozie. Tak jak w zdrowej rodzinie dobrze siê wie-
dzie, gdy miêdzy rodzeñstwem panuje atmosfera ¿yczliwej
zgody i wspó³pracy, tak i w kulturze jest dobrze, jeœli poszcze-
gólne jej dzia³y pozostaj¹ we wzajemnych, ¿yczliwych rela-
cjach, we wzajemnej zgodzie. Niestety, historia odnotowa³a
nam bardzo nieprzyjemny i bardzo niekorzystny spór nauki
z religi¹ – wiedzy i wiary, spór rozpoczêty na progu czasów
nowo¿ytnych, a nasilaj¹cy siê w okresie oœwiecenia, pozyty-
wizmu i scjentyzmu. Z tego sporu nic dobrego siê nie wyklu-
³o. Ucierpia³y na tym obydwie strony. Wiêksz¹ szkodê ponosi-
³a zawsze ta strona, która wiêcej by³a winna, która wiêcej wo-
jowa³a i która mia³a mniej pokory. Mieliœmy niepokornych
naukowców, ale i niepokornych teologów.

Nauka w czasach nowo¿ytnych, odwracaj¹c siê od religii
i od jej intelektualnej sfery, czyli teologii – usi³uj¹c zarazem
wyzwoliæ siê spod wp³ywów Koœcio³a, wpad³a w nowe rodza-
je uzale¿nienia, od których do dziœ nie jest w stanie siê wy-
zwoliæ. Byliœmy i jesteœmy œwiadkami, jak niekiedy trzymaj¹
naukê w szponach: ideologia, polityka, ekonomia. Te uzale¿-
nienia ograniczaj¹ realizacjê naczelnego celu nauki, jakim jest
odkrywanie i przekazywanie prawdy.

Odnawiaj¹cy siê duchem Soboru Watykañskiego II Koœció³
chce byæ przyjacielem nauki, tak jak chce byæ przyjacielem
prawdy i dobra, chce, aby nauka by³a uprawiana w prawdzie,
mi³oœci i wolnoœci; chce, by s³u¿y³a naprawdê dobru cz³owie-
ka i narodów.
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3. Œwiêty Albert – wzorem uprawiania nauki

Mówi¹c dziœ o tym wszystkim – w klimacie dzisiejszego
Œwiêta Nauki Wroc³awskiej – chcemy tu przywo³aæ na chwilê
z odleg³ego XIII w. œw. Alberta Wielkiego. Wczoraj Koœció³
wspomina³ go w swojej liturgii. To w zwi¹zku z jego wspo-
mnieniem obchodzi siê w wielu œrodowiskach naukowych
Œwiêto Nauki, tak¿e tu, u nas, we Wroc³awiu.

Dlaczego w³aœnie œw. Albert Wielki? Dlaczego szukamy
duchowych przyjació³ nauki a¿ w XIII w.? Co on ma nam dziœ
do powiedzenia?

W œw. Albercie Wielkim, którego podobizna zdobi m.in.
Aulê Leopoldina naszego Uniwersytetu – w tym dominikañ-
skim zakonniku widzimy wielkiego przyjaciela nauki. To w³a-
œnie on w z³otym wieku Œredniowiecza by³ wielkim lumina-
rzem nauki, uprawia³ z wielk¹ pasj¹ i kompetencj¹ nauki przy-
rodnicze, by³ tak¿e doskona³ym filozofem i teologiem. Zna³
dobrze tradycjê filozofii greckiej, przeszczepia³ j¹ na grunt
chrzeœcijañstwa. Odró¿nia³ porz¹dki poznawcze, stosowa³ od-
powiednie metody dla ró¿nych rodzajów wiedzy. Opowiada³
siê za integraln¹ wizj¹ wiedzy: wiedzy wyrastaj¹cej z Objawie-
nia chrzeœcijañskiego, ale tak¿e i wiedzy wyrastaj¹cej z nauk
szczegó³owych, szczególnie przyrodniczych.

Nic te¿ dziwnego, ¿e otrzyma³ przydomek „Wielki”. W fi-
lozoficznych krêgach arabsko-¿ydowskich œw. Albert znany
jest jako mêdrzec i filozof zachodu, a Dante umieœci³ go w swej
Bokiej Komedii w raju wœród najwybitniejszych uczonych
chrzeœcijañstwa.

Podobne œwiadectwo o Albercie z³o¿y³ papie¿ Jan Pawe³
II. Uczyni³ to 15 listopada 1980 r. na jego grobie w Kolonii,
gdy mija³a 700. rocznica œmierci tego œwiêtego.

Znany jest historykom wymowny epizod z ostatniego eta-
pu ¿ycia œw. Alberta. By³ rok 1277. Jako 77-letni ju¿ starzec,
Albert dowiaduje siê w Kolonii o potêpieniu przeznbp. Pary-
¿a Tempiera kilkunastu tez filozoficzno-teologicznych jego
zmar³ego ju¿ ucznia – Tomasza z Akwinu. Stary, s³abo ju¿
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widz¹cy Albert wybiera siê w drogê z Kolonii do Pary¿a – pie-
szo. Po co? – po to, aby broniæ tez swojego zmar³ego ucznia,
by broniæ prawdy. ¯ywi³ dla prawdy ogromn¹ czeœæ. Wiado-
mo z historii, ¿e potêpienie potem odwo³ano, a Tomasz z Akwi-
nu zosta³ og³oszony œwiêtym i doktorem Koœcio³a. Albert za-
tem by³ cz³owiekiem, kap³anem, zakonnikiem szukaj¹cym
prawdy. Szuka³ jej nie tylko w Objawieniu, Ewangelii, ale tak¿e
w filozofii i w nauce, szczególnie w naukach przyrodniczych.
Przez to wytyczy³ w³aœciw¹ drogê ludziom nauki.

4. Wartoœæ uprawiania nauki dziœ

Pytamy siê przy dzisiejszym œwiêcie, czy warto dziœ naœla-
dowaæ Alberta, czy warto dziœ uprawiaæ naukê, prowadziæ ba-
dania naukowe, zajêcia dydaktyczne, uczêszczaæ na wyk³ady,
oddawaæ siê studium?

Niektórzy mówi¹, ¿e nie warto! Dlaczego? – Bo nauka nie
jest dziœ w cenie; bo dziœ liczy siê pragmatyka, spektakularny
sukces, robienie biznesu, bogacenie siê. Zatem lepiej jest szu-
kaæ innych dróg do fortuny, do pieni¹dza, do sukcesu, do zna-
czenia, do w³adzy! Czy jednak naprawdê? Czy rzeczywiœcie
ludzie pracuj¹cy w produkcji, na roli, w administracji, czy
w jakimœ biznesie s¹ szczêœliwsi od nas, od tych, którzy trzy-
maj¹ w rêku ksi¹¿kê, pióro, którzy stoj¹ za katedr¹ profesor-
sk¹, którzy przekazuj¹ wiedzê, którzy siedz¹ w laboratoru-
im, którzy informuj¹ i formuj¹ m³ode pokolenie? – Jak to
w³aœciwie jest?

TrzeŸwa refleksja podjêta w ciszy przed Bogiem ka¿e nam
odkrywaæ ci¹gle na nowo piêkno i wielkoœæ powo³ania cz³o-
wieka nauki.

W czym le¿y ta wielkoœæ i to piêkno?
 – W³aœciwie uprawiana nauka rozwija naszego ducha, przy-

bli¿a nas do prawdy, wzmaga nasze po¿¹danie prawdy, która
staje siê dobrem, czyni nas szlachetniejszymi ludŸmi.

 – W³aœciwie uprawiana nauka jest form¹ s³u¿by drugiemu
cz³owiekowi, jest karmieniem drugiego cz³owieka mlekiem
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i chlebem prawdy, jest piêknym darem przekazywanym mu
w procesie wychowania i kszta³cenia.

 – W³aœciwie uprawiana nauka jest pomna¿aniem ducho-
wego dobra Narodu, jest wk³adem w jego kulturê, jest tworze-
niem tych wartoœci, które nie przemijaj¹, tych wartoœci, któ-
rych nie niszczy z¹b czasu. Gromadzone dobra ziemskie prze-
mijaj¹, niszczej¹ same, niszcz¹ je wojny i katastrofy. Dobra
zaœ intelektualne i moralne, dobra kultury, dzie³a ducha ludz-
kiego – trwaj¹, wchodz¹ na sta³e do skarbca kultury narodów.

Drodzy Panie i Panowie Profesorowie, nauczyciele akade-
miccy! Chcê wam dziœ przy waszym œwiêcie powiedzieæ, ¿e
naród wam nie zapomni waszego wk³adu w jego kulturê, ¿e
pokolenia przysz³e bêd¹ czerpaæ z tego dobra, które tu zosta-
wicie.

 – Tworzenie dobra w prawdzie i wolnoœci, któremu s³u¿y
w³aœciwe uprawianie nauki, ma charakter eschatologiczny.
Dobra duchowe znajduj¹ swoje uwiecznienie w Bogu. One ju¿
tu, na ziemi, zdobi¹ ten ziemski dom, ale bêd¹ zdobiæ tak¿e
dom niebieski, œwi¹tyniê Bo¿¹ w niebie. Pamiêtajmy o tym
w listopadowe dni. Dlatego po Mszy œw. pójdziemy przed po-
mnik tych, którzy ju¿ odeszli, tych, którym skrócono twórcze
¿ycie; pójdziemy, by wspomnieæ ich przed Bogiem, by modliæ
siê, by ich ziemska twórczoœæ, ziemski wysi³ek w czynieniu
prawdy w mi³oœci, by ich cierpienie i ofiara ¿ycia nabra³y bla-
sku w niebie.

Zanim to jednak nast¹pi, zanurzmy siê w nadprzyrodzon¹
rzeczywistoœæ, która spe³nia siê na o³tarzu. W tej Eucharystii
powierzmy siê na nowo Bogu, by uda³o siê nam na polu nauki,
na polu naszego powo³ania ozdabiaæ jeszcze ten ziemski dom,
ozdabiaæ tê ziemsk¹ œwi¹tyniê; ozdabiaæ j¹: prawd¹, dobrem
i piêknem. Amen.
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Mniej narzekaæ – wiêcej dziêkowaæ!

Koœció³ NSPJ – 15 XI 2000

Tt 3,1-7; £k 17,11-19

Jednym z symptomów dzisiejszego ¿ycia, zw³aszcza w na-
szym kraju, jest narzekanie. Pe³no go dziœ wszêdzie. Narzeka-
my na sytuacjê w kraju. Narzekamy na rz¹d, na parlament,
narzekamy na politykê gospodarcz¹ pañstwa, która prowadzi
do bezrobocia, do wyprzeda¿y maj¹tku narodowego, do upa-
d³oœci znacz¹cych przedsiêbiorstw. Narzekamy na brak bez-
pieczeñstwa osobistego i publicznego. U¿alamy siê nad trud-
n¹ sytuacj¹ finansow¹ polskiej nauki. Krytykujemy niespra-
wiedliwy podzia³ publicznych pieniêdzy. Narzekamy na uk³a-
dy personalne w naszych œrodowiskach uczelnianych. Starsi
narzekaj¹ na m³odzie¿, m³odzie¿ na starszych. Skar¿ymy siê
na ró¿ne choroby i niedomagania.

Dziœ we Wroc³awiu – Œwiêto Nauki, œwiêto Uniwersytetu
Wroc³awskiego, œwiêto Politechniki Wroc³awskiej, œwiêto po-
zosta³ych uczelni. Œwiêto, to czas radoœci. Czy¿ nie warto przy
œwiêcie powiedzieæ coœ prawdziwego, ale radosnego, coœ, co
by nas nie dra¿ni³o, ale napawa³o optymizmem i sk³ania³o do
wdziêcznoœci? Do takiej postawy zachêca nas dziœ s³owo Bo¿e,
przed chwil¹ og³oszone w naszym liturgicznym zgromadzeniu.

2. Niewdziêcznoœæ uzdrowionych z tr¹du

Jeden z dziesiêciu trêdowatych uzdrowionych przez Jezu-
sa, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, „widz¹c, ¿e jest
uzdrowiony, wróci³, chwal¹c Boga donoœnym g³osem, upad³
na twarz do Jego nóg i dziêkowa³ Mu” (£k 17,15-16). Pozo-
stali uzyskali zdrowie i poszli dalej. Nic wiêcej – poza uzdro-
wieniem – w nich siê nie sta³o. Tylko ten, który wróci³, ¿eby
podziêkowaæ, naprawdê siê przemieni³ – i fizycznie, i ducho-
wo. Odpowiedzia³ gestem wiary, odpowiedzia³ wdziêcznoœci¹.
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„Wstañ, idŸ – powiedzia³ mu Jezus – twoja wiara ciê uzdrowi-
³a” (£k 17,19). Ewangelistom wydarzenie to zapad³o w pa-
miêæ prawdopodobnie w³aœnie z powodu tego dziesi¹tego trê-
dowatego. Ca³a bowiem uwaga w dzisiejszej Ewangelii kon-
centruje siê na nim. St¹d te¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e przes³anie
dzisiejszej Ewangelii mówi o piêknie i wadze wdziêcznoœci;
mówi o tym, ¿e g³oszenie wielkoœci Boga i dziêkowanie Mu
stanowi¹ istotê Koœcio³a i chrzeœcijañstwa.

3. Analiza postawy wdziêcznoœci

Zreflektujmy postawê wdziêcznoœci, stawiaj¹c kilka pytañ:
– Najpierw pytanie: co chcemy wyraziæ, kiedy mówimy

Bogu: „dziêkujê”? Mówiæ Bogu „dziêkujê”, to mówiæ Mu „tak”
– „tak” jako Dawcy, jako Stwórcy. Jest to zaakceptowanie tego,
czym jesteœmy, czyli ¿e jesteœmy Jego storzeniem, ¿e jesteœmy
tak¿e Jego d³u¿nikami („Co masz, czego byœ nie otrzyma³ od
Boga?” – mawiaj¹ m¹drzy, wierz¹cy ludzie). Przyjêcie takiej
postawy wobec Boga winno byæ dobrowolne i radosne, na wzór
dzieci, które otrzymuj¹ coœ od taty lub mamy, bez poczucia
upokorzenia i umniejszenia. Mówiæ Bogu „dziêkujê” oznacza:
– jestem szczêœliwy, ¿e tak jest, ¿e Ty jesteœ Bogiem, a ja Two-
im stworzeniem!

– Pytanie drugie: dlaczego mamy k³opoty z dziêkowaniem?
W dziêkowaniu przeszkadza nam nasz grzech. Grzech jest bo-
wiem niechêci¹ do mówienia Bogu „dziêkujê”, do uznania siê
za stworzenie. „Bêdziesz jak Bóg”, czyli nie bêdziesz musia³
nikomu dziêkowaæ, bêdziesz w pe³ni samodzielny, nie bêdziesz
nikomu niczego zawdziêcza³. Tak¹ postawê przyj¹³ Lucyfer.
By³ najwspanialszym ze stworzeñ, ale wiedzia³, ¿e musi za to
dziêkowaæ Bogu. Co wiêc zrobi³? Wola³ byæ najnieszczêœliw-
szym ze stworzeñ, ale byæ nim na w³asny rachunek, ni¿ naj-
szczêœliwszym ze stworzeñ, ale zawdziêczaæ to Bogu. Zamiast
„dziêkujê”, czyli „tak”, powiedzia³ Bogu swe straszliwe „nie”:
non serviam, „nie bêdê s³u¿yæ” (por. Jr 2,20). Ludzie, którzy
odziedziczyli po Lucyferze postawê pychy, maj¹ du¿e k³opoty
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z dziêkowaniem. Maj¹ tak¿e bardzo krótk¹ i wybiórcz¹ pamiêæ.
Znamy takich, którym pomagali inni wywindowaæ siê w górê.
A ci, gdy tylko wyszli na piedesta³, zapomnieli szybko o swo-
ich dobroczyñcach. Ambicja i pycha zabi³a w nich natychmiast
poczucie wdziêcznoœci. Po prostu nie chc¹ nosiæ w sobie prze-
konania, ¿e komuœ coœ zawdziêczaj¹. Dziêkowanie jest wiêc
owocem pokory i wielkodusznoœci. W dziêkowaniu uznajemy
nasze potrzeby i hojnoœæ innych.

– I pytanie trzecie: jakie s¹ motywy wdziêcznoœci? –  ina-
czej – za co mamy Bogu dziêkowaæ? za co mo¿emy i powin-
niœmy dziêkowaæ dziœ – w tej Mszy œwiêtej? Motywów jest
wiele. Ka¿dy mo¿e mieæ swoje. Jakie mog¹ byæ wszystkim
nam wspólne?

– Dziêkujmy Bogu za to, ¿e jesteœmy. Mog³o nas przecie¿
nie byæ, a oto jesteœmy; jesteœmy akurat w takim czasie dzie-
jów œwiata, w takim miejscu geograficznym; akurat na prze³o-
mie stuleci i tysi¹cleci, akurat tu, w Polsce. Przecie¿ tego so-
bie nie wybraliœmy. Panie Bo¿e, dziêkujemy, ¿e jesteœ, bo i my
jesteœmy. Dziêkujê za moje „jestem”, dziêkujemy za „jestem”
tych, których kochamy.

– Dziêkujmy za Polskê, Ojczyznê, która osiemdziesi¹t dwa
lata temu zmartwychwsta³a, wróci³a na mapê Europy, która 11
lat temu wybi³a siê znowu na niepodleg³oœæ. Tê ostatni¹ wol-
noœæ otrzymaliœmy w darze bez daniny krwi, do której przy-
wyk³y poprzednie pokolenia Polaków. I choæ ta Polska nie spe³-
nia wszystkich naszych marzeñ, to jednak jest krajem wolnym,
krajem naszym, ojczystym domem. Jak nam Papie¿ przypo-
mnia³: jest Matk¹, która wiele wycierpia³a i ma prawo do na-
szej mi³oœci. Za tak¹ Matkê trzeba nam dziêkowaæ.

– Dziêkujmy za Koœció³, który jest tak¿e nasz¹ Matk¹,
Matk¹ zatroskan¹ o nasz wieczny los – Koœció³, który jest na-
szym rodzinnym domem, w którym czujemy siê wszyscy krew-
nymi i bliskimi, braæmi i siostrami. Dziêkujmy, ¿e kieruje nim
Papie¿ Polak, który nobilituje nasz naród, który jest dziœ nie-
kwestionowanym autorytetem moralnym i religijnym œwiata.
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– Dziêkujmy za ludzi, których dot¹d spotkaliœmy na dro-
dze naszego ¿ycia, którzy uczynili nas tymi, kim dziœ jeste-
œmy: za tych, którzy nas karmili i odziewali w rodzinnym domu,
uczyli pacierza, mi³oœci do Ojczyzny i Koœcio³a – i za tych,
którzy przejêli po rodzicach nasz¹ edukacjê: za naszych na-
uczycieli, za naszych mistrzów, którzy wprowadzili nas w gó-
rê po szczeblach drabiny naukowej.

– Dziêkujmy za naukê, w której s³u¿bie jesteœmy. Dziêkuj-
my za powo³anie do pracy naukowej, do poszukiwania i g³o-
szenia prawdy, do kszta³towania umys³ów i serc m³odego po-
kolenia narodu. Có¿ mo¿e byæ wznioœlejszego w spo³eczeñ-
stwie, w pañstwie, w narodzie? Mo¿e dlatego – jako ludzie na-
uki – zajmujemy w ró¿nych rankingach presti¿u spo³ecznego,
tak wysokie miejsce.

– Dziêkujmy za ludzi, którzy dziœ tworz¹ z nami nasze ro-
dzinne ogniska, za nasze ¿ony, mê¿ów, dzieci, wnuki; za tych
wszystkich, którzy dziœ dbaj¹ o ciep³o i przytulnoœæ naszych
rodzinnych gniazd. To oni dziel¹ z nami te najintymniejsze tru-
dy codziennego ¿ycia.

– Dziêkujmy za m³odzie¿, któr¹ mamy w naszych uczel-
niach, której jesteœmy potrzebni, która nas czasem dra¿ni swo-
j¹ lekkomyœlnoœci¹, ale która nas tak¿e cieszy i podtrzymuje
w m³odoœci. Dziêkujmy za wspó³pracowników, którzy nam
czasem napsuj¹ tyle krwi, ale dziêki którym mo¿emy wykony-
waæ nasze codzienne, szare zadania i tworzyæ dobro wspólne.

– Dziœ, w Œwiêto Nauki Wroc³awskiej, dziêkujmy tak¿e za
tych wszystkich, którzy k³adli podwaliny pod naukê w naszym
mieœcie, którzy rozs³awili nasz wroc³awski oœrodek naukowy,
za tych, pod których pomnikiem staniemy, którzy oddali swe
¿ycie dlatego tylko, ¿e byli naukowcami i Polakami.

Przytoczon¹ listê powodów naszej wdziêcznoœci przed Bo-
giem wyd³u¿my naszymi osobistymi s³owami podziêki, które
nosimy w naszych sercach.

Drodzy przyjaciele, zaczynamy dzisiejsze œwiêtowanie od
spotkania w œwi¹tyni, od celebracji Eucharystii, a Eucharystia
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to czas szczególnego dziêkowania Bogu, dziêkowania wyj¹t-
kowego, bo przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Za
chwilê nasz Ksi¹dz Kardyna³ weŸmie w swoje d³onie chleb,
„owoc ziemi i pracy r¹k ludzkich”. Otoczony kap³anami po-
wtórzy Chrystusowe s³owa dziêkczynienia Bogu Ojcu za dar
zbawienia. Bêdzie prosi³, aby ten chleb sta³ siê dla nas Cia³em
Pañskim. I tak siê stanie. Jezus przed Ojcem dziêkuje za nas.
B¹dŸmy obecni w tym dziêkczynieniu. Niech to bêdzie dzisiaj
tak¿e nasze dziêkczynienie, dziêkczynienie wroc³awskiego
œwiata nauki. Trwajmy przeto w modlitwie dziêkczynienia, wie-
dz¹c, ¿e dziêkczynienie jest zawsze zadatkiem szczególnego
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Niech nas Pan uzdrowi tutaj, w tej
œwi¹tyni, z tr¹du duchowego, który – przyznajmy w pokorze
– mniej czy wiêcej wszystkich nas dotyka. Niech i na nas wy-
pe³ni¹ siê dziœ ewangeliczne s³owa Tego, przed którym tu je-
steœmy: „Wstañ, idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a” (£k 17,19).
Amen.
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2. DO SPO£ECZNOŒCI AKADEMICKIEJ
WROC£AWIA

A. Homilie inauguracyjne

Zadania uczelni katolickiej i teologii
w dzisiejszym œwiecie

Rocznica Konsekracji Bazyliki Laterañskiej; katedra wroc³awska – 9 XI 1982

1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22

Wstêp

Dorocznym zwyczajem  na progu nowego roku akademic-
kiego przybyliœmy do naszej sêdziwej  archikatedry wroc³aw-
skiej na uroczyst¹ liturgiê inauguracyjn¹. W modlitewnym sku-
pieniu otaczamy o³tarz Chrystusowy, na którym z³o¿ymy za
chwilê Cia³o i Krew Pañsk¹ w ofierze Ojcu niebieskiemu, pro-
sz¹c Jego £askawoœæ i Dobroæ o opiekê nad nami w rozpo-
czynaj¹cym siê roku pracy naukowo-wychowawczej na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym i Metropolitalnym Wy¿szym
Seminarium Duchownym. Poprzez Chrystusa – Nieœmiertel-
nego Króla wieków – za przyczyn¹ Matki Mi³osierdzia i na-
szych œwiêtych polskich Patronów spraszamy u Ojca œwia-
t³oœci niebieskie dary dla ksiê¿y profesorów i studentów na-
szej uczelni.

Czynimy tak, gdy¿ doœwiadczamy wci¹¿ na nowo, i¿ jest
nam ogromnie potrzebna Bo¿a pomoc w skutecznej realizacji
tak wa¿nych zadañ zleconych nam przez Boga i przez Koœció³.

Jakie to s¹ zadania? – Do czego zostaliœmy powo³ani w Ko-
œciele i Narodzie? Trzeba nam dziœ na nowo podj¹æ tê reflek-
sjê tu, przed Chrystusem, naszym Najwy¿szym Nauczycielem
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i Profesorem - w obecnoœci tak dostojnego grona mi³oœników
myœli teologicznej i filozoficznej. Spoœród wielu zadañ, jakie
³¹cz¹ siê z naszym powo³aniem, uwydatnijmy w tym liturgicz-
nym rozwa¿aniu tylko dwa – byæ mo¿e – najwa¿niejsze i po-
niek¹d ju¿ nam znane zadania:

– zdobywanie formacji intelektualnej, co sprowadza siê do
poznawania prawdy i s³u¿enia prawdzie

– zdobywanie formacji ascetycznej, czyli wzrastanie
w œwiêtoœci osobistej.

1. Teolog – cz³owiekiem zdobywaj¹cym prawdê
    i s³u¿¹cym prawdzie

Zadanie pierwsze nie jest naszym tylko typowym znamie-
niem, jako wy¿szej uczelni katolickiej. Zdobywanie i przeka-
zywanie prawdy jest bowiem zadaniem ka¿dej uczelni, ka¿dej
nauki i ka¿dego cz³owieka. Prawda jest bowiem najwy¿sz¹
wartoœci¹ we wszelkiej nauce, naczeln¹ wartoœci¹  w dziedzi-
nie ludzkiego poznania – wartoœci¹, która czyni cz³owieka bar-
dziej wolnym i mobilizuje go do twórczego kochania.

Podejmuj¹c refleksjê naukow¹ zmierzaj¹c¹ do poznania
prawdy, przed³u¿amy tym samym d³ug¹, bo ju¿ ponad 2,5 ty-
si¹ca lat trwaj¹c¹ – tradycjê nauki europejskiej, jako metodycz-
nego, systematycznego i krytycznego poznania.

Refleksja naukowa, jak¹ podejmuje nasz Wydzia³ i nasza
spo³ecznoœæ seminaryjna, ma jednak specyficzny charakter. Jest
to refleksja filozoficzno-teologiczna, a zatem refleksja odwo-
³uj¹ca siê w du¿ej mierze do przes³anek nadprzyrodzonych,
objawionych. Na warsztacie naukowym naszej uczelni znaj-
duje siê przede wszystkim dzie³o ¿ycia Boga Wcielonego –
Jezusa z Nazaretu, który ujawni³ siê nam jako Chrystus – Zbaw-
ca œwiata – G³owa odnowionej ludzkoœci.

Odczytywanie tego dzie³a dokonuje siê na kanwie ca³ej do-
tychczasowej tradycji teologicznej z wykorzystaniem narzê-
dzi dostarczanych przez dawn¹ i nowsz¹ filozofiê, a tak¿e nie-
które nauki szczegó³owe typu humanistycznego.
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W dziedzinie refleksji teologicznej, uprawianej dziœ przez
nas pod okiem wielkiego papie¿a Jana Paw³a II – szczególne-
go znaczenia nabiera prawda o cz³owieku. Teologia dzisiejsza
daje nam w darze integraln¹, najbardziej uniwersaln¹ i zara-
zem najbardziej podstawow¹ wizjê cz³owieka. Opieraj¹c siê
na nauce Chrystusa, ukazuje siê nie tylko wewnêtrzn¹ struktu-
rê bytu ludzkiego, ale tak¿e okreœla normy postêpowania dla
jednostki i spo³ecznoœci. Pokazuje z jednej strony prawdziw¹
wielkoœæ i godnoœæ cz³owieka, przejawiaj¹c¹ siê w podobieñ-
stwie do samego Boga i tak wyraŸnie ugruntowan¹ we Wcie-
leniu Syna Bo¿ego. Odkrywa powo³anie cz³owieka i jego osta-
teczne przeznaczenie. Z drugiej zaœ strony – uwydatnia tak¿e
jego ma³oœæ, ujawniaj¹c¹ siê w grzechu i sk³onnoœci do z³ego.

Za doskona³y przyk³ad teologicznego ujêcia cz³owieka
mog¹ s³u¿yæ chocia¿by okreœlenia œw. Paw³a dziœ nam udo-
stêpnione w liturgii s³owa. „Jesteœcie uprawn¹ rol¹ i Bo¿¹ bu-
dowl¹. […] Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch
Bo¿y mieszka w was? […] Œwi¹tynia Boga jest œwiêta, a wy
ni¹ jesteœcie” (1Kor. 3, 9b. 16. 17b).

S³owa te wspó³graj¹ z oznajmieniem Chrystusa z dzisiej-
szej Ewangelii: „Zburzcie tê œwi¹tyniê, a Ja w trzech dniach
wzniosê j¹ na nowo” (J. 2,19). By nie by³o w¹tpliwoœci, o jak¹
œwi¹tyniê tu chodzi, Ewangelista doda³: „On zaœ mówi³ o œwi¹-
tyni swego cia³a” (J. 2,21).

Oto wielka prawda o cz³owieku. Cz³owiek jest œwi¹tyni¹
dla Boga – dla Ducha Œwiêtego. R. Brandstaetter by doda³:
Cz³owiek jest ojczyzn¹ Boga. Takiej oto prawdy o cz³owieku
nie mo¿e odkryæ w swoim laboratorium fizyk czy chemik, czy
nawet w swoich teoretycznych dociekaniach rasowy filozof.

W zwi¹zku z tym mo¿na bez ogródek stwierdziæ, i¿ wobec
bezsilnoœci nauk technologicznych w dziedzinie rozstrzygniê-
cia odwiecznych, zawsze wa¿nych i aktualnych, egzystencjal-
nych pytañ stawianych przez cz³owieka – teologia jawi siê jako
typ wiedzy ci¹gle nam potrzebnej. Z terenu zdrowej teologii
wspartej z jednej strony na Biblii, a z drugiej – na obiektywi-
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stycznej filozofii wywodzi siê najpe³niejsza prawda o Bogu
i o cz³owieku. Z tego te¿ wzglêdu teologia – zgodnie z wieko-
w¹ tradycj¹ – pozostaje nadal i dzisiaj wiod¹c¹ wiedz¹ w ogól-
noludzkiej kulturze umys³owej, wiedz¹ maj¹c¹ kolosalne zna-
czenie praktyczne – dla ¿ycia jednostek i narodów. Mo¿na by
tu tytu³em ilustracji wskazaæ na ostatni gest i ostatnie s³owa wiel-
kiego S³owianina, Fiodora Michaj³owicza Dostojewskiego, który
umar³ wieczorem dnia 28 stycznia 1881 r. w Petersburgu.

Ten wielki cz³owiek, zakochany w Chrystusie, napisa³:
„[…] sama nauka nie wystarczy do stworzenia idea³u ludzkie-
go i nie zapewni pokoju cz³owiekowi; Ÿród³o ¿ycia i wyzwo-
lenia ludzi z rozpaczy, warunek sine qua non i gwarancja dla
ca³ego wszechœwiata zamykaj¹ siê w zdaniu: »S³owo sta³o siê
Cia³em« i w wierze w te s³owa” (F. Dostojewski, Biesy).

Przed œmierci¹ kaza³ przynieœæ i czytaæ sobie Ewangeliê,
która towarzyszy³a mu w bolesnych latach wiêzienia na Sybe-
rii. Potem przekaza³ j¹ swoim dzieciom i powiedzia³: „Uczcie
siê ¿ycia z tej Ksiêgi”.

Oto œwiadectwo o potrzebie Chrystusa, o potrzebie Ewan-
gelii, a poœrednio tak¿e – o potrzebie teologii. Dlatego te¿ my
– jako ludzie podejmuj¹cy refleksjê teologiczn¹, s³usznie czu-
jemy siê dzisiaj bardzo potrzebni. Czujemy siê dziœ szczegól-
nie potrzebni dla naszego Narodu – Narodu, który chce siê
karmiæ nie tylko chlebem, ale i prawd¹, gdy¿ prawda niesie
wyzwolenie. „Poznajcie prawdê, a prawda was wyzwoli”
„(J 8,32). Mamy wiêc z czym stan¹æ przed cz³owiekiem. Mamy
mu wiele do powiedzenia i wiele do zaofiarowania.

Jednak¿e teologowi winno nasun¹æ siê tu pytanie: Czy ju¿
posiad³em prawdê objawion¹ w wystarczaj¹cym wymiarze?
Czy znam ju¿ zadowalaj¹co naukê Chrystusa, jego sposób wi-
dzenia, wartoœciowania i oceniania rzeczywistoœci? Jeœli nie,
to co mam robiæ, by ten dar posi¹œæ w jak najwiêkszym stop-
niu? Jest tu na pewno potrzebny wielki wysi³ek intelektualny,
ale nie tylko. O dar prawdy trzeba nam pokornie prosiæ. Trze-
ba tu mo¿e przywo³aæ tak czêsto powtarzane s³owa biskupa
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i profesora Karola Wojty³y – obecnego papie¿a: „Teologiê trze-
ba studiowaæ na klêczkach”.

Wiemy z historii Koœcio³a, i¿ dzie³a wielkich mistrzów myœli
chrzeœcijañskiej rodzi³y siê w klimacie autentycznej modlitwy,
g³êbokiej kontemplacji i szczerego wysi³ku intelektualnego.
Ile¿ to razy œw. Tomasz z Akwinu, pisz¹c wielk¹ Summê teo-
logii czy tworz¹c inne swe dzie³a, przerywa³ pisanie, przycho-
dzi³ przed Najœwiêtszy Sakrament, by prosiæ o dar g³êbszej
prawdy. St¹d te¿ i dzisiejszy student teologii, a tak¿e profesor
teologii winni czêsto w swojej pracy klêkaæ przed Tym, który
siê nazwa³: „Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem (J 14,6). To On tylko
jest mocen otworzyæ cz³owiekowi szerzej oczy na prawdê, daæ
pe³niejsze widzenie i rozumienie rzeczywistoœci, ods³oniæ jej
g³êbsze wymiary i perspektywy. Oto jedno stoj¹ce przed nami
zadanie – jako spo³ecznoœci akademickiej – zdobywanie praw-
dy teologicznej w atmosferze szczerej modlitwy i wzmo¿one-
go wysi³ku intelektualnego.

2. Teolog – cz³owiekiem kszta³tuj¹cym siebie

Drugim pryncypialnym, równie wa¿nym, a mo¿e nawet
wa¿niejszym celem naszej instytucji, któr¹ tworzymy i któr¹
tu dziœ uroczyœcie reprezentujemy, jest kszta³towanie wnêtrza
cz³owieka zarówno w kierunku pe³niejszej osobowoœci kap³añ-
skiej, jak i w kierunku bardziej dojrza³ej osobowoœci chrzeœci-
jañskiej. Cel ten ³¹czy siê œciœle z poprzednim.

Zdobywana, za pomoc¹ œwiat³a Bo¿ego i w³asnego anga-
¿uj¹cego wysi³ku prawda teologiczna winna znaleŸæ najpierw
aplikacjê w samym cz³owieku j¹ zdobywaj¹cym. Wiedza teo-
logiczna, czerpana z refleksji intelektualnej nad Objawieniem,
jest prawd¹ anga¿uj¹c¹, apeluj¹c¹ do samego cz³owieka o za-
jêcie egzystencjalnej postawy wobec niej. St¹d te¿ dobry teo-
log czy student teologii, kleryk, alumn winni t¹ prawd¹ mode-
lowaæ swoje postêpowanie, swoj¹ postawê ad intra et ad extra,
gdy¿ prawda jest dana po to, aby dzia³aæ, aby j¹ czyniæ w mi-
³oœci (Ef 4,15).
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We wspó³czesnej antropologii filozoficznej i teologicznej
coraz czêœciej akcentuje siê dynamiczne elementy osoby ludz-
kiej. Mówi siê o cz³owieku jako o pielgrzymie, jako o isto-
cie nieustannie siê spe³niaj¹cej, maj¹cej przed sob¹ przy-
sz³oœæ. W jêzyku filozoficznym oddajemy to w okreœleniu
cz³owieka jako istoty spotencjalizowanej, a wiêc istoty, któ-
ra mo¿e pe³niej i wiêcej byæ. Zaœ w jêzyku teologicznym
okreœlamy to mianem wzrastania w doskona³oœci i œwiêtoœci.
Wróæmy w zwi¹zku z tym jeszcze raz do s³ów œw. Paw³a z dzi-
siejszego pierwszego czytania: „Jesteœcie rol¹ Bo¿¹ i Bo¿¹
budowl¹ […] Niech ka¿dy jednak baczy na to, jak buduje”
(1 Kor 3,9b.10b). „Jesteœcie uprawn¹ rol¹ Bo¿¹”. Wiemy z do-
œwiadczenia, ¿e rolê, która rodzi nam chleb, trzeba ci¹gle upra-
wiaæ, przeorywaæ, odchwaszczaæ. Trzeba rolê ludzkiego wnê-
trza przez ca³e ¿ycie uprawiaæ, odchwaszczaæ, pielêgnowaæ.
W przeciwnym razie nie wyda w³aœciwego, spodziewanego
owocu. I mo¿e wówczas Chrystus w tej pustej, a mo¿e i zbez-
czeszczonej œwi¹tyni Ducha  Œwiêtego, jak¹ jest serce ludz-
kie – zachowaæ siê podobnie, jak to uczyni³ w œwi¹tyni jero-
zolimskiej, o czym s³yszeliœmy dzisiaj w Ewangelii: „Jeste-
œcie Bo¿¹ budowl¹ […] Niech ka¿dy jednak baczy na to, jak
buduje”! A wiêc jestem jako cz³owiek ci¹gle w trakcie kon-
struowania swej budowli dla Boga, budowania siebie same-
go, budowania w sobie œwi¹tyni dla Ducha Œwiêtego. Apo-
sto³ mnie tu przestrzega: „Niech ka¿dy jednak baczy na to,
jak buduje”. A wiêc muszê budowaæ w³aœciwie, na dobrym
fundamencie.

W Seminarium Duchownym, na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym – oprócz zdobywania wykszta³cenia teoretycznego
z zakresu filozofii i teologii – mam tak¿e posi¹œæ sztukê budo-
wania siebie samego, nabraæ usprawnieñ do budowania z sie-
bie œwi¹tyni Bogu – co jest równoznaczne ze wzrastaniem
w cz³owieczeñstwie i œwiêtoœci. Kiedyœ bêdê innych uczy³ tej
sztuki. Dzisiaj winienem sam j¹ intensywnie zdobywaæ nie tyl-
ko przez studiowanie praktycznych dzia³ów teologii, ale tak-
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¿e, a mo¿e przede wszystkim, przez intensywn¹ formacjê we-
wnêtrzn¹, pog³êbion¹ pracê nad sob¹.

Oto drugie wyró¿nione, naczelne zadanie, jakie podejmie-
my w nowym roku akademickim – praca nad uœwiêcaniem sie-
bie i coraz wiêkszym upodabnianiu siê do Chrystusa. Podjêcie
tych dwóch naczelnych zadañ narzuca siê nam jako koniecz-
noœæ usensowniaj¹ca istnienie i funkcjonowanie naszej insty-
tucji naukowo-formacyjnej na niwie polskiej kultury chrzeœci-
jañskiej.

Podejmiemy te zadania w roku trudnym, na oczach cier-
pi¹cego, utrudzonego ju¿ tak mocno stanem wojennym nasze-
go katolickiego Narodu. Chcemy uczyæ siê i pracowaæ dla tego
w³aœnie Narodu. W jak¿e innej atmosferze rozpoczynaliœmy
miniony rok akademicki. By³ to czas wielkich nadziei, czas
ogólnonarodowego dialogu, czas partnerstwa naukowego, czas,
w którym chrzeœcijañska myœl filozoficzna, a nawet teologiczna
wraca³a nieœmia³o na katedry uczelni pañstwowych, czas,
w którym przy o³tarzu Chrystusowym na uroczystoœciach in-
auguracyjnych zasiadali rektorzy i senatorowie niemal wszyst-
kich wy¿szych uczelni naszych miast uniwersyteckich. Dziœ
jest nieco inaczej. Czujemy wyraŸnie brak naszych partnerów
uprawiaj¹cych naukê. Odczuwamy ich brak tu, przy o³tarzu –
byæ mo¿e – odczujemy ten brak i w auli seminaryjnej naszego
Wydzia³u. Nie tracimy jednak nadziei na nowe, lepsze jutro.
„Czas pracuje dla nas” – mawia³ kiedyœ czêsto kard. Boles³aw
Kominek. Nasz¹ nadziejê gruntujemy na Tym, który powie-
dzia³: „Miejcie odwagê: Jam zwyciê¿y³ œwiat” (J 16,33b); „Sta-
rajcie siê naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a
to wszystko bêdzie wam dodane” (Mt 6,33).

Nasz¹ nadziejê fundujemy tak¿e na Jasnogórskiej Pani –
Matce i Królowej naszego Narodu. W³aœnie z Ni¹ Naród nasz
wi¹za³ zawsze w dziejach swoje nadzieje. Jej ufa³, zawierza³
i nigdy siê nie zawiód³. Dlatego ufamy i wyznajemy, i¿ w ro-
ku Jej jubileuszu 600-lecia obecnoœci z nami – Ona nas nie
zawiedzie, ¿e bêdzie przed Bogiem nadal Orêdowniczk¹ na-
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szych polskich, trudnych spraw, w tym tak¿e i sprawy dalsze-
go tworzenia kultury chrzeœcijañskiej w naszym Narodzie, po-
przez uprawianie w klimacie wiêkszej wolnoœci zdrowej re-
fleksji naukowej, w tym tak¿e refleksji filozoficzno-teologicz-
nej. Chcemy ¿yæ zatem w nadziei. Nadzieja winna byæ i jest
form¹ naszego ziemskiego bytowania. Bez niej, tak jak bez
wiary i mi³oœci, nie mo¿na ¿yæ naprawdê po ludzku.

Zakoñczenie

Na pocz¹tku ka¿dego roku akademickiego szukamy œwia-
te³ i wzorów do realizacji zadañ, jakie staj¹ przed nami. Kto
bêdzie tym œwiat³em i wzorem na rozpoczynaj¹cy siê rok? Ju¿
wskazaliœmy – przede wszystkim – Jasnogórska Królowa Pol-
ski. Wyczuwamy jednak, ¿e Ona w roku swego jubileuszu –
przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II – wskazuje nam na inne
jeszcze, bardzo nam bliskie czasowo i przestrzennie, œwiat³o –
œwiat³o, które wzesz³o na naszej umêczonej polskiej ziemi. Tym
œwiat³em jest œw. Maksymilian Maria Kolbe. Ca³e jego ¿ycie
by³o przepe³nione odkrywaniem prawdy i s³u¿eniem prawdzie.
Przyszed³ tak¿e czas, kiedy Maksymilian zaœwiadczy³, ¿e tê
prawdê, któr¹ zdobywa³, której s³u¿y³ i któr¹ g³osi³ – ¿e tê praw-
dê na serio wprowadzi³ w swoje ¿ycie, ni¹ ¿y³ i jej œwiat³em
budowa³ w sobie œwi¹tyniê Bogu i Niepokalanej. Œwiadectwo
to z³o¿y³ na oœwiêcimskiej ziemi. Niech On bêdzie nam na dziœ
i na jutro wzorem gorliwoœci w zg³êbianiu i szerzeniu Ewange-
lii oraz gotowoœci do sk³adania siebie w ofierze drugim.

Duchu Œwiêty, który w dzieñ Piêædziesi¹tnicy zst¹pi³eœ na
pierwszych uczniów Chrystusa, który przez wieki dawa³eœ
œwiat³o umys³om i mi³oœæ ludzkim sercom, prosimy Ciê dziœ
pokornie – my, uczniowie Chrystusa drugiej po³owy XX wie-
ku, abyœ zapali³ i w nas ogieñ Twojej mi³oœci, byœmy mogli –
pod opiek¹ nigdy niezwyciê¿onej Jasnogórskiej Królowej Pol-
ski i naszych œwiêtych polskich patronów – byœmy mogli „czy-
niæ prawdê w mi³oœci na chwa³ê Trójcy Przenajœwiêtszej i po-
¿ytek ludzkoœci. Amen.
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S³u¿ba prawdzie i dobru –
powo³aniem œrodowiska akademickiego

Poniedzia³ek po XXVII niedzieli zwyk³ej; katedra wroc³awska  – 3 X 1994

Ga 1,6-12; £k 10,25-37

Wstêp

Dzisiaj w naszym mieœcie jest wielki dzieñ dla wy¿szych
uczelni akademickich. Jest to dzieñ inauguracji nowego roku
akademickiego. Przed po³udniem odby³y siê inauguracje
w dwóch najwiêkszych uczelniach naszego miasta: Uniwer-
sytecie Wroc³awskim i Politechnice Wroc³awskiej, zaœ w go-
dzinach popo³udniowych odby³a siê w Ratuszu centralna œro-
dowiskowa uroczystoœæ inauguracji roku akademickiego
z udzia³em przedstawicieli wszystkich wy¿szych uczelni na-
szego miasta. Wys³uchaliœmy wielu wa¿nych sprawozdañ;
przed³o¿one zosta³y plany, osi¹gniêcia, niedomagania; nakre-
œlono perspektywy na rozpoczynaj¹cy siê nowy rok pracy aka-
demickiej.

U kresu tego dnia przybywamy do katedry, matki koœcio-
³ów wroc³awskich. Z gmachu „cesarskiego”, z miejskiego ra-
tusza, przybyliœmy do domu Bo¿ego, by tutaj we wspólnocie
modlitewnej powierzyæ Bogu sprawy wszystkich uczelni na-
szej dolnoœl¹skiej stolicy. Dokona siê to w tej wielkiej tajem-
nicy naszej wiary, sprawowanej pod przewodnictwem ksiêdza
biskupa.

Liturgia Eucharystii, któr¹ wspólnie sprawujemy, ³¹czy siê
zawsze z pouczeniem zawartym w og³aszanym na niej s³owie
Bo¿ym. Pochylamy siê nad tym s³owem, bo jest ono dla nas
œwiat³em, jest m¹droœci¹, wytycza nam drogê dzia³ania, ¿ycia.
S³owo to dzisiaj jest dla nas bardzo czytelne, jest bardzo sto-
sowne na dzisiejsz¹ okolicznoœæ, jakby by³o specjalnie dobra-
ne. Pokazuje nam ono dwa g³ówne kierunki dzia³añ, które win-
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niœmy podj¹æ w rozpoczynaj¹cym siê nowym roku akademic-
kim. Dzia³anie to sprowadza siê do podwójnej s³u¿by: s³u¿by
prawdzie i s³u¿by dobru.

1. Zadanie pierwsze – s³u¿ba prawdzie

S³u¿ba prawdzie ³¹czy siê z nasz¹ aktywnoœci¹ poznawcz¹.
Poznawanie jest podstawow¹ czynnoœci¹ cz³owieka, która
towarzyszy mu od kolebki do grobu. Naczeln¹ dyrektyw¹ w po-
znawaniu jest dyrektywa prawdy. W naturze naszej kryje siê
pragnienie, aby poznawaæ tak, jak naprawdê jest, a wiêc by
poznawaæ prawdziwie. Ka¿dy chce znaæ prawdê. Czuje siê
Ÿle, gdy jest wprowadzany w b³¹d. K³amstwo bowiem jest
trucizn¹ dla ducha ludzkiego, jest si³¹ niszcz¹c¹ ca³ego cz³o-
wieka.

Dyrektywa prawdy dotyczy przede wszystkim ca³ego ob-
szaru nauki, bo w³aœnie nauka jest t¹ wielk¹ dziedzin¹ zorga-
nizowanego, metodycznego, krytycznego i uzasadnionego poz-
nania, które ma na celu odkrywanie prawdy. W nauce wiêc
chodzi o to, by siê dowiadywaæ, by poznaæ, jak naprawdê by³o,
jak naprawdê jest i jak naprawdê byæ powinno. Ta ostatnia
dyrektywa dotyczy przede wszystkim nauk humanistycznych
o profilu normatywnym.

Wœród wiedzy uprawianej na ziemi w ramach poznania
naukowego i przednaukowego jest taka wiedza, która zosta³a
przyniesiona wprost od Boga, od Ÿród³a wszelkiej wiedzy,
prawdy i dobra. Przyniós³ j¹ do nas Legat Bo¿y, Wys³annik
Ojca, Bóg i Cz³owiek w jednej osobie. Mówi³ o tym dziœ œw.
Pawe³: „Oœwiadczam wiêc wam, bracia, ¿e g³oszona przeze
mnie Ewangelia nie jest wymys³em ludzkim. Nie otrzyma³em
jej ani nie nauczy³em siê od jakiegoœ cz³owieka, lecz objawi³
mi j¹ Jezus Chrystus” (Ga 1,12).

Ta w³aœnie wiedza – to wiedza objawiona, któr¹ od wie-
ków zajmuje siê teologia. Jest to wiedza, która dotyczy przede
wszystkim Boga i cz³owieka. W tej wiedzy nie chodzi o to, by
okreœliæ cz³owieka w kategoriach biologicznych, pokazaæ,
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z czego jest zbudowany, jak funkcjonuje jego organizm (czy-
ni¹ to przecie¿ inne nauki), ale w tej wiedzy kryje siê odpo-
wiedŸ na podstawowe pytania: kim jestem? sk¹d siê wzi¹³em?
dlaczego ¿yjê? po co ¿yjê? dlaczego cierpiê? jak mam postê-
powaæ i dlaczego akurat tak? dlaczego mam byæ dobry? dla-
czego mam przebaczaæ? dok¹d zmierzam ostatecznie i co bê-
dzie ze mn¹ po œmierci? Te pytania – to nie pytania wymyœlo-
ne przez stare babcie czy te¿ ludzi skrzywionych intelektual-
nie. S¹ to pytania, które jawi¹ siê wyraŸnie czy mniej wyraŸ-
nie w ¿yciu ka¿dego cz³owieka.

W tej w³aœnie wiedzy teologicznej, w której nie ma tak ja-
skrawej weryfikacji empirycznej i w której do g³osu w wielu
miejscach dochodzi wiara, jest mo¿liwe sianie zamêtu. Zwra-
ca dziœ na to uwagê œw. Pawe³, gdy mówi: „Nadziwiæ siê wiêc
nie mogê, ¿e od Tego, który was ³ask¹ Chrystusa powo³a³, tak
szybko chcecie przejœæ do innej Ewangelii. Innej jednak Ewan-
gelii nie ma: s¹ tylko jacyœ ludzie, którzy siej¹ wœród was za-
mêt i którzy chcieliby przekrêciæ Ewangeliê Chrystusow¹”
(Ga 1,6-7).

Powiedzia³by dziœ ktoœ z przedstawicieli SLD czy nawet
Unii Wolnoœci, ¿e jest to brak tolerancji, ¿e to jest gwa³cenie
wolnoœci cz³owieka. Przecie¿ potrzebny jest pluralizm. Praw-
da jednak nie zna pluralizmu! Nie pos¹dzamy œw. Paw³a o brak
tolerancji, o tzw. fundamentalizm teologiczny. Przyjmujemy
Jego ostrze¿enie przed zamêtem, przed zniekszta³caniem czy
te¿ manipulowaniem prawd¹ Ewangelii i wezwanie do wiernoœ-
ci jednej Ewangelii, Ewangelii w ca³ej rozci¹g³oœci.

Jeœli nam wolno jeszcze raz wróciæ do pierwszego czytania,
to zauwa¿my, ¿e Aposto³ wskazuje nam tak¿e na motyw
zniekszta³cania Ewangelii. Jest ni¹ zazwyczaj chêæ przypodoba-
nia siê ludziom. Znamy takich polityków, dzia³aczy spo³ecznych,
a mo¿e i pracowników nauki, a mo¿e i kiepskich wychowaw-
ców, którzy mówi¹ pod publiczkê; to mówi¹, co ludzie chc¹
us³yszeæ, co siê ludziom podoba. Ich sposób mówienia wyzna-
cza nie prawda, ale miejsce i rodzaj s³uchaczy. Nasz zdrowy ins-
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tynkt ochrania nas przed takimi ludŸmi. Nie chcemy ich mieæ za
mistrzów, za nauczycieli. Nie stawiamy na nich.

Jaki zatem wniosek wyci¹gniemy z tej pierwszej czêœci na-
szych refleksji? – Jesteœmy powo³ani do odkrywania i g³oszenia
prawdy, jednej prawdy. W sercu tej prawdy jest Ewangelia Je-
zusa Chrystusa. Stwierdzona prawda nauki i dobrze odczyta-
na prawda Ewangelii – to jedna prawda. Na jej s³u¿bie jeste-
œmy na ró¿nych uczelniach, w ró¿nych pe³nionych rolach
i funkcjach, w roli studentów i profesorów, ucz¹cych siê i na-
uczaj¹cych.

Druga s³u¿ba dope³niaj¹ca tê pierwsz¹ – to s³u¿ba dobru.

2.  Zadanie drugie – s³u¿ba dobru

Sama prawda nie wystarcza. Nie wystarcza nape³nianie
umys³u prawd¹. Prawda w cz³owieku winna byæ dope³niana
przez dobro. Diabe³ przecie¿ zna prawdê, ale nie czyni dobra,
spe³nia z³o. Prawda winna stawaæ siê dobrem. Œw. Pawe³ na-
zwa³ to czynieniem prawdy w mi³oœci.

Zatem cz³owiek spe³nia siê, doskonali nie tylko przez po-
znanie prawdy, ale przede wszystkim przez czynienie prawdy,
czyli przez mi³oœæ, przez stawanie siê bezinteresownym da-
rem dla drugiego cz³owieka.

Dlatego w naszym dzia³aniu akademickim, w naszym
uprawianiu nauki, studiowaniu, nie mo¿na siê zatrzymaæ je-
dynie na etapie zdobywania wiedzy, prawdy czy te¿ przekazy-
wania wiedzy, ale trzeba podejmowaæ czyny mi³oœci, prawdê
zamieniaæ w dobro. Tu siê w³aœnie rozstrzyga wielkoœæ cz³o-
wieka, to ma byæ ostatecznym kryterium naszego losu po ukoñ-
czonym ¿yciu ziemskim.

Zapyta³ kiedyœ cz³owiek Syna Bo¿ego: Nauczycielu, co
mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?”. Jezus mu odpo-
wiedzia³: »Co jest napisane w prawie? Jak czytasz?« On rzek³:
»Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego, ca³ym swoim sercem,
ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swoim umys³em; a
swego bliŸniego jak siebie samego«. Jezus rzek³ do niego:
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»Dobrzeœ odpowiedzia³. To czyñ, a bêdziesz ¿y³«” (£k 10,25-
28). Droga jest wiêc wytyczona.

Zakoñczenie

W nowym roku akademickim mam siê stawaæ nie tylko
mêdrcem, na wzór œw. Paw³a byæ rzecznikiem i mi³oœnikiem
jednej prawdy, jednej Ewangelii, ale mam siê tak¿e stawaæ mi-
³osiernym Samarytaninem. Okazji do okazywania mi³osierdzia
nigdy mi nie braknie. Droga z Jerozolimy do Jerycha nie skoñ-
czy³a siê i nie zmieni³a. Le¿¹ przy niej ludzie w potrzebie. Jest
to dzisiaj twoja droga, droga, która ciê prowadzi przez twoj¹
rodzinê, sale wyk³adowe, laboratoria, sale operacyjne, sale
komputerowe, biblioteki, czytelnie, sto³ówki, domy studenc-
kie, stancje, czas wolny itd. Pamiêtaj, masz na tej drodze byæ
mi³osiernym Samarytaninem. Amen.

PrzyjaŸñ myœli religijnej i naukowej

Wspomnienie Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów, koœció³ Uniwersytecki – 2 X 1995

Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10

Wstêp

Oto wybi³a godzina inauguracji nowego roku akademic-
kiego 1995/96 w naszym, wroc³awskim œrodowisku akademic-
kim i w ca³ej OjczyŸnie. Po upalnych wakacjach, po letnim
wypoczynku, dziœ, ju¿ w jesiennym ch³odzie, wracamy do nor-
malnej programowej pracy naukowo-dydaktycznej na naszych
uczelniach. Wracamy do naszych biur, urzêdów, sal wyk³ado-
wych, zak³adów naukowych, laboratoriów, pracowni.
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1. Historyczna inauguracja

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego przybiera
w œrodowisku wroc³awskim szczególny charakter. Tê szcze-
gólnoœæ nadaj¹ jej okolicznoœci czasowo-przestrzenne. Oto
zegar historii odmierza tu, na piastowskich ziemiach Dolne-
go Œl¹ska, 50. rok ¿ycia polskiego spo³eczeñstwa po zakoñ-
czeniu drugiej wojny œwiatowej. Te z³ote gody ¿ycia i dzia-
³ania w naszych warunkach dziejowych czci w szczególny
sposób wroc³awski œwiat nauki. Nauka bowiem, oprócz reli-
gii, któr¹ ucieleœnia przede wszystkim u nas Koœció³ katolic-
ki, wycisnê³a tu, na tych ziemiach, w minionym piêædziesiê-
cioleciu szczególne piêtno; by³a g³ównym czynnikiem kul-
turotwórczym, rozwojowym i promocyjnym tych ziem. Dla-
tego z niek³aman¹ radoœci¹ bêdziemy œpiewaæ tej jesieni
Gaudeamus igitur, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e s³u¿ymy dobrej
sprawie, ¿e s³u¿ymy prawdzie, a s³u¿ba prawdzie jest s³u¿b¹
cz³owiekowi.

Druga racja nadaj¹ca szczególne znamiê dzisiejszej ogól-
nouczelnianej uroczystoœci inauguracyjnej wyrasta z wymo-
wy miejsca, w którym siê znajdujemy. Jesteœmy w koœciele
Imienia Jezus, który wprawdzie jest koœcio³em parafii œw.
Macieja we Wroc³awiu, ale ju¿ od dawna nosi miano koœcio³a
Uniwersyteckiego. Ciekawe s¹ dzieje tej przepiêknej baroko-
wej œwi¹tyni. Dla mi³oœników sztuki to wielka rozkosz i ra-
doœæ ogl¹daæ ten kwiat ludzkiej twórczoœci architektonicznej,
rzeŸbiarskiej i malarskiej. Koœció³ ten architektonicznie zro-
œniêty jest z g³ównym gmachem wroc³awskiego Uniwersyte-
tu. Swoje g³ówne wejœcie i wyjœcie ma od strony Uniwersyte-
tu. Przez dziesi¹tki lat zamkniête g³ówne drzwi wejœciowe dzie-
li³y ten Bo¿y Dom od budowli uniwersyteckiej. Chciano przez
to byæ mo¿e jakoœ symbolicznie oddzieliæ myœl naukow¹ Uni-
wersytetu od myœli religijnej, teologicznej, modlitewnej tej
œwi¹tyni. Tak dzia³a siê w czasach Kulturkampfu, hitleryzmu
i komunizmu. Nauka ba³a siê religii, a religia niekiedy lêka³a
siê nauki.
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2. PrzyjaŸñ – a nie wrogoœæ nauki i religii

Oto nadesz³a godzina zbratania, ³¹czenia, a nie dzielenia.
Otwarcie tych drzwi, które dziœ nast¹pi³o, dzisiejsze przejœcie
procesji liturgicznej przez te drzwi odczytujemy jako symbol
braterstwa, przyjaŸni, jednoœci myœli religijnej i naukowej. To
w³aœnie niektórzy ludzie nauki, którzy dali siê opanowaæ anty-
koœcielnej ideologii, którzy naukê chcieli podporz¹dkowaæ ide-
ologiom nowego czasu – umacniali czasem bardzo sztucznie
ten mur dziel¹cy naukê i religiê, rozum i wiarê. A przecie¿ na-
uka i religia to dwie siostry zrodzone przez tê sam¹ matkê,
jak¹ jest duch ludzki. Religia i nauka to dwie wielkie domeny
kultury, owoc twórczego ducha ludzkiego, który przekracza
materiê i wnosi w ten ziemski œwiat wartoœci duchowe, trans-
cendentne.

Dziœ ta prawda w nas od¿ywa, gdy sprawujemy Euchary-
stiê inauguracyjn¹ w koœciele Uniwersyteckim. Og³aszamy
komplementarnoœæ, wzajemne dope³nienie siê tego, co siê tu
dokonuje w œwiêtych obrzêdach liturgicznych w Eucharystii,
i tego, co bêdziemy dziœ jeszcze prze¿ywaæ w Auli Leopoldi-
na, a potem w ca³ej dzia³alnoœci uniwersyteckiej. Nauka i reli-
gia s³u¿¹ tej samej prawdzie, chocia¿ dochodz¹ do niej ró¿ny-
mi drogami. Maj¹ te¿ s³u¿yæ dobru ka¿dego cz³owieka i dobru
ca³ej ludzkoœci.

Drodzy bracia i siostry! Czy ju¿ moglibyœmy, w tym mo-
mencie, skoñczyæ nasz¹ refleksjê homilijn¹? S¹dzê, ¿e jeszcze
nie. Wyszlibyœmy z tego Koœcio³a nieukontentowani, gdyby-
œmy pominêli milczeniem g³os Boga najwy¿szego, który tu,
w naszym zgromadzeniu, da³ siê s³yszeæ w czytaniach biblij-
nych Eucharystii.

3. Przes³anie Bo¿ego s³owa

Og³oszone wœród nas s³owo Bo¿e tematycznie dotyka dziœ
œwiata duchów czystych, anio³ów. Obchodzimy bowiem dziœ
w Koœciele wspomnienie Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów. Zatem
liturgia dzisiejsza poprzez oczy wiary przenosi nas w œwiat czy-
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stych duchów, które nazywamy anio³ami. Œwiat tych duchów
jest niedostêpny dla nauki. Jest on objawiony przez Boga i dla-
tego zajmuje siê nim teologia.

„Oto Ja posy³am anio³a przed tob¹, aby ciê strzeg³ w czasie
twojej drogi i doprowadzi³ ciê do miejsca, które ci wyznaczy-
³em. 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 nieprzyjacielem twoich
nieprzyjació³ […]” (Wj 23,20-22).

W takich oto s³owach mówi Bóg o czystych duchach, które
s¹ ogniwem poœrednim miêdzy ludŸmi, bytami duchowo-cie-
lesnymi, a Nim samym – Duchem najpe³niejszym, absolut-
nym, który jest Jedyny w Trójcy Osób. Otrzymujemy poucze-
nie, ¿e duchy niebieskie, anio³owie, s¹ naszymi przyjació³mi,
opiekunami i stró¿ami. Strzeg¹ nas na drogach naszego ziem-
skiego ¿ycia.

Wynieœliœmy z pewnoœci¹ ze wczesnego dzieciñstwa uro-
cz¹ modlitwê do naszego Anio³a Stró¿a: „Aniele Bo¿y, Stró¿u
mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy
b¹dŸ mi zawsze ku pomocy. Strze¿ duszy, cia³a mojego. Za-
prowadŸ mnie do ¿ywota wiecznego”.

Odnawiamy dziœ wiarê w ten duchowy œwiat, w prawdê,
¿e nie pójdziemy kiedyœ do pustego nieba, ¿e anio³owie bêd¹
naszymi s¹siadami, z którymi zamieszkamy na sta³e.

I jeszcze refleksja wi¹¿¹ca siê ze s³owami Chrystusa, dziœ
do nas skierowanymi. Chrystus t³umaczy nam dziœ, na czym
polega prawdziwa 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 wej-
dziecie do królestwa niebieskiego. Kto siê uni¿y jak to dziec-
ko, ten jest najwiêkszy w królestwie niebieskim” (Mt 18,3-4).

Któ¿ z nas nie chcia³by byæ wielkim. Szukamy naszej wiel-
koœci w stanowiskach, o które siê niekiedy ubiegamy, czasem
niestety nieuczciwymi metodami. Szukamy wielkoœci w zdo-
bywaniu s³awy, znaczenia, w³adzy, uznania, pochwa³. Chry-
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stus proponuje nam nieco inn¹ drogê do wielkoœci. Ka¿e nam
stawaæ siê jako dzieci i byæ uni¿onym. Co to znaczy? Nie bê-
dziemy ju¿ szczegó³owo analizowaæ tego wskazania. Wska¿-
my tylko krótko: chodzi tu o przyjmowanie pokornej, uni¿o-
nej postawy dziecka – w naszym przypadku – postawy wobec
prawdy, wobec tajemnicy. Wszystkowiedz¹cy i lepiej wiedz¹-
cy nie zasiadaj¹ na pierwszych miejscach przy Chrystusie. Bóg
kocha ludzi pokornych. Maryja, Matka Chrystusa, to z nas,
ludzi najbardziej potwierdzi³a: „bo wejrza³ na uni¿enie swojej
S³u¿ebnicy […], str¹ci³ w³adców z tronu a wywy¿szy³ pokor-
nych” (£k 1, 48a.52).

Czy¿ to nie piêkny program na nowy rok akademicki, dla
nauczaj¹cych i nauczanych, dla wyk³adowców i studentów.
Uprawiajmy naukê w pokorze. Nie jesteœmy wiêksi od praw-
dy, nie zg³êbimy do koñca tajemnic: nie tylko tych nadprzyro-
dzonych, którymi zajmuje siê teologia, ale i tych przyrodzo-
nych, na które natrafiamy na polu nauk szczegó³owych: przy-
rodniczych i humanistycznych.

Przyjmuj¹c postawê dziecka, postawê pokory, zaufania,
uni¿enia, pos³uszeñstwa wobec Boga i naszego sumienia, sta-
wajmy siê dobrymi przewodnikami dla m³odzie¿y. A m³odzie¿
nasza z kolei niech pokocha studium, niech bêdzie g³odna praw-
dy i m¹droœci.

Zakoñczenie

Na liturgii pogrzebowej Koœció³ œpiewa s³owa: „Niech anio-
³owie zawiod¹ ciê do raju”. Tak nam kiedyœ ludzie Koœcio³a
bêd¹ œpiewaæ. Dzisiaj, gdy siê wybieramy jeszcze w ziemsk¹
drogê przez nowy rok akademicki, wo³ajmy: „Niech nasi nie-
biescy przyjaciele, anio³owie Bo¿y, anio³owie stró¿owie, pro-
wadz¹ nas bezpieczn¹ drog¹ przez dziœ inaugurowany nowy
rok akademicki. Niech uprawianie nauki czyni nas wszystkich
ludŸmi bardziej m¹drymi i œwiêtymi. Amen
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Pos³uszeñstwo Bogu w uprawianiu nauki

Pi¹tek po XXVI niedzieli zwyk³ej; koœció³ Uniwersytecki – 1 X 1999

 Ba 1,15-22; £k 10, 13-16

1. Œwiêto pocz¹tku

Dzieñ uroczystej inauguracji roku akademickiego jest œwiê-
towaniem nowego pocz¹tku. Nie jest nam obce tu, na ziemi,
doœwiadczenie pocz¹tku. S¹ bowiem ró¿ne pocz¹tki w œwie-
cie przyrody i pocz¹tki w naszym ¿yciu osobistym i spo³ecz-
nym. Ludzie wierz¹cy w Boga, a tak¿e wielu ludzi nauki uznaje,
¿e mia³ kiedyœ miejsce pocz¹tek œwiata. By³ kiedyœ pocz¹tek
naszego ¿ycia, którego nie mogliœmy jeszcze œwiadomie prze-
¿ywaæ. By³ pocz¹tek naszej edukacji, pocz¹tek pracy zawodo-
wej, dla niektórych z nas – pocz¹tek drogi ma³¿eñskiej czy
kap³añskiej, pocz¹tek pe³nienia ró¿nych funkcji, urzêdów.
Zwracamy uwagê przynajmniej na niektóre pocz¹tki. Zachwy-
camy siê wschodem s³oñca, który zwiastuje pocz¹tek dnia.
Czekamy na pocz¹tek pór roku, zw³aszcza wiosny i lata. Wy-
gl¹damy pocz¹tku urlopu, wakacji itd.

Zauwa¿my tak¿e to, i¿ do niektórych pocz¹tków wraca-
my chêtnie w naszych wspomnieniach. W czasie ostatniej
pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Ojczyzny urze-
k³o nas swoim urokiem spotkanie Papie¿a ze swymi rodaka-
mi w Wadowicach. Jan Pawe³ II powiedzia³ tam m.in.: „ […]
tu, w tym mieœcie, w Wadowicach, wszystko siê zaczê³o. I ¿y-
cie siê zaczê³o, i szko³a siê zaczê³a, studia siê zaczê³y i teatr
siê zacz¹³. I kap³añstwo siê zaczê³o”. Podobne myœli przy-
chodz¹ nam mo¿e do g³owy wtedy, gdy odwiedzamy nasze
strony rodzinne, miejsce, gdzie zaczê³o siê nasze ¿ycie. Ten
pocz¹tek naszego ¿ycia, zapisany piêknymi literami w na-
szym sercu i umyœle, niesiemy ze sob¹ przez ¿ycie jako wiel-
ki skarb.
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Dziœ naszym wspólnym doœwiadczeniem jest pocz¹tek roku
akademickiego. Stajemy na starcie nowego etapu pracy na-
ukowo-dydaktycznej. Staj¹ nauczyciele akademiccy i m³odzie¿
akademicka, staj¹ pracownicy administracji, bibliotek, staj¹
pracownicy techniczni. W tym roku, tej jesieni, chwila pocz¹tku
roku akademickiego jest szczególna, gdy¿ rok ten wprowadzi
nas w Wielki Jubileusz Roku Dwutysiêcznego. Stoj¹c na prze-
³omie tysi¹cleci, bêdziemy kierowaæ nasze myœli na przemian
w przesz³oœæ i w przysz³oœæ. Bêdziemy szukaæ z przesz³oœci
wskazówek dla naszej przysz³oœci.

Chwila pocz¹tku to chwila szczególna, to chwila pe³na na-
dziei, zamiarów, planów, marzeñ. Czas inauguracji to wymarsz
na nowy etap drogi i dla nauczaj¹cych, i dla ucz¹cych siê.

Gdzie szukaæ natchnienia na tê drogê, drogê wiod¹c¹ nas
tym razem w trzecie tysi¹clecie? Sk¹d wzi¹æ dobre wskazów-
ki i m¹dry instrukta¿ na nowy rok pracy naukowo-dydaktycz-
nej? Nie ³udŸmy siê, ¿e wystarcz¹ tu tylko wytyczne ministe-
rialne, statutowe, uczelniane, programowe. Nasza dzia³alnoœæ
naukowa, zarówno ucz¹cych, jak i nauczanych, jest dzia³alno-
œci¹ ludzk¹, a wiêc dzia³alnoœci¹ œwiadom¹ i woln¹. Dlatego
potrzebuje tak¿e dyrektyw moralnych. A te nie s¹ ustalane przez
ludzi, ale pochodz¹ od Boga, s¹ obecne w s³owie Bo¿ym do
nas kierowanym. Dziœ, na starcie nowego roku akademickie-
go, nie szukajmy ich daleko. Przyjrzyjmy siê wskazaniom us³y-
szanym tu przed chwil¹, w czasie proklamacji s³owa Bo¿ego
na tej liturgii.

2. Liturgiczne przes³anie Bo¿ego s³owa

Prorok Baruch ukaza³ nam bardzo wa¿ny rys prawdy o cz³o-
wieku. We fragmencie dziœ czytanym pokaza³ nam ludzi, któ-
rzy mieli œwiadomoœæ swego odejœcia od Boga i zarazem mie-
li œwiadomoœæ skutków tego odejœcia, konsekwencji niepos³u-
szeñstwa g³osowi Pana. Oto ich stwierdzenie: „ […] zgrzeszy-
liœmy przed Panem, nie wierzyliœmy Jemu, nie byliœmy po-
s³uszni g³osowi Pana, Boga naszego, by pójœæ za Jego przyka-
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zaniami, które da³. Przylgnê³y przeto do nas nieszczêœcia i prze-
kleñstwa, jakimi zagrozi³ przez Moj¿esza, s³ugê swego” (Ba
1,17-19.20). W wypowiedzi tej jest wyra¿one bardzo wa¿ne
doœwiadczenie egzystencjalne tycz¹ce cz³owieka: z jednej stro-
ny uznanie swego b³êdu, mówi¹c jêzykiem religijnym – uzna-
nie swego grzechu, swego niepos³uszeñstwa Bogu, i doœwiad-
czenie skutków owego niepos³uszeñstwa: „przylgnê³y przeto do
nas nieszczêœcia i przekleñstwa”. Konsekwencj¹ grzechu jest
nieszczêœcie. Przejawia siê ono wielorako: w wewnêtrznym nie-
pokoju, w wyrzutach sumienia, w agresji, w przygnêbieniu.

Uznanie przed Bogiem w³asnych grzechów, win, i zarazem
doœwiadczenie fatalnych skutków odchodzenia od Boga – to
bardzo wa¿na sprawa – tak¿e w ¿yciu ludzi nauki. Jan Pawe³
II w przygotowywaniu nas do Wielkiego Jubileuszu wzywa
Koœció³ do dziejowego rachunku sumienia, do uznania win,
które pope³ni³ w historii, do rozeznania nieszczêœæ, które przy-
chodzi³y w momencie odchodzenia od wartoœci ewangelicz-
nych. Mówi¹ nam dziœ niektórzy ideolodzy, a tak¿e pseudo-
naukowcy z sektora pedagogiczno-psychologicznego, ¿e po-
czucie winy jest neuroz¹, ¿e jest czymœ chorobliwym, z czego
nale¿y siê leczyæ. Dzisiejszy tekst biblijny, a tak¿e nasze zdro-
we, g³êbokie doœwiadczenie egzystencjalne mówi¹ nam co in-
nego, stwierdzaj¹, ¿e uznanie b³êdu, grzechu, i zwi¹zane z tym
poczucie winy, to prawid³owy rys funkcjonowania naszego ¿y-
cia psychicznego i duchowego, osobowego.

Tak¿e martwiæ nas mog¹ dzisiejsze próby t³umaczenia z³a.
Nie wszyscy chc¹ uznaæ zapisan¹ w Piœmie Œwiêtym i potwier-
dzan¹ przez ¿ycie prawdê, ¿e z³o jest konsekwencj¹ wadliwych
wyborów moralnych, wyborów oderwanych od prawdy, ¿e
wszelkie z³o rodzi siê wtedy, gdy ludzie przestaj¹ s³uchaæ Pana
Boga. Nie szukajmy daleko potwierdzenia tej prawid³owoœci.
Oto zauwa¿my, dramatyczna historia naszego stulecia, wojny,
zbrodnicze ideologie totalitarne, obozy koncentracyjne, gu³a-
gi – to skutek zapomnienia o prawie moralnym nadanym przez
Boga.
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Zwróæmy jeszcze uwagê na przes³anie s³ów Chrystusa za-
warte w odczytanym na tej liturgii fragmencie Ewangelii. Chry-
stus wypowiada ostre s³owa pod adresem miast, które nie za-
reagowa³y na Jego nauczanie, na Jego wezwania: „Biada to-
bie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sy-
donie dzia³y siê cuda, które u was siê dokona³y, ju¿ dawno by
siê nawróci³y […] A ty, Kafarnaum, czy a¿ do nieba masz byæ
wyniesione? A¿ do Otch³ani zejdziesz!” (£k 10,13.15). Kto
z Pañstwa by³ w Ziemi Œwiêtej i sta³ na ruinach Kafarnaum,
wie dobrze, ¿e powy¿sza przepowiednia Chrystusa dok³adnie
siê spe³ni³a. Jest to konsekwencja nieprzyjêcia prawdy – tym
smutniejsza, ¿e dotyczy³a miasta, gdzie Chrystus mieszka³, na-
ucza³ i czyni³ cuda. Transponuj¹c tê sytuacjê na chwilê obec-
n¹, mo¿na powiedzieæ, i¿ mieszkañcy Pekinu mog¹ byæ ³a-
godniej potraktowani na s¹dzie Bo¿ym ni¿ chrzeœcijañski
Rzym.

Popatrzmy tak¿e na siebie. ¯yjemy w katolickim kraju,
gdzie dzia³a Koœció³, gdzie jest g³oszona Ewangelia. Warto
pomyœleæ dziœ, na naszym akademickim œwiêcie, jaka jest na-
sza wra¿liwoœæ na Bo¿e s³owo. Czy¿ nie warto dziœ utwierdziæ
siê na nowo w przekonaniu, ¿e kto s³ucha Boga, nie jest nigdy
bankrutem, nigdy nie przegrywa?

3. Aplikacja przes³ania s³owa Bo¿ego do spo³ecznoœci
akademickiej

Wchodz¹c z takim przekonaniem w nowy rok akademicki,
chcemy pamiêtaæ o wartoœciach religijno-moralnych. Chcemy
pamiêtaæ, ¿e nauka powinna czyniæ nas lepszymi. Postêpu w na-
uce nie mo¿na mierzyæ jedynie nowymi odkryciami, twierdze-
niami, wynalazkami, iloœci¹ stopni i tytu³ów naukowych, ilo-
œci¹ i jakoœci¹ publikacji, ocenami w indeksie. Nauka ma sprzy-
jaæ tworzeniu siê w nas bogatszego cz³owieczeñstwa. Ten cel
zaœ osi¹ga siê miêdzy innymi przez wspólne, przyjacielskie,
akademickie poszukiwanie prawdy, d¹¿enie do niej, dzielenie
siê ni¹, jej obron¹ i ¿ycie wed³ug niej. Jednak¿e dodajmy tu, i¿
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w domenê prawdy, która daje radoœæ i szczêœcie, wchodz¹ nie
tylko odkryte i wyuczone prawa naukowe, teorie, ró¿nego ro-
dzaju wiadomoœci o œwiecie, ale tak¿e m¹droœæ tycz¹ca ¿ycia,
zasady moralnego postêpowania, m¹droœæ ods³aniaj¹ca sens
naszej egzystencji.

Ludziom udaj¹cym siê w drogê ¿yczymy zazwyczaj „szczê-
œliwej podró¿y”. W dniu inauguracji tego szczególnego roku
akademickiego ¿yczmy sobie b³ogos³awionej, owocnej pracy
akademickiej. Niech z niej wyrasta Bo¿a chwa³a i nasz ludzki
po¿ytek. Niech ta Eucharystia, któr¹ k³adziemy na pocz¹tku
naszej wspólnej drogi, wyposa¿y nas w duchow¹ moc, niech
pomo¿e wszystkim: tym, którzy wierz¹, i tym, którzy mo¿e
w¹tpi¹ albo nawet nie wierz¹, w dobrym stylu przekroczyæ próg
stuleci i tysi¹cleci. Amen

W postawie dziecka – s³u¿ba prawdzie

Wspomnienie Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów; koœció³ Uniwersytecki – 2 X 2000

Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10

Wstêp

W czasie uroczystoœci inauguracji rektor uczelni, otwiera-
j¹c rok akademicki, wypowiada nastêpuj¹c¹ formu³ê: Quod
felix faustum fortunatumque sit. W tych s³owach wyra¿a pra-
gnienie i ¿yczenie, aby rozpoczynany rok okaza³ siê szczêœli-
wy, obfity i pomyœlny. Jest to nawi¹zanie do starej rzymskiej
tradycji, przejêtej przez œredniowiecze i przekazanej czasom
nowo¿ytnym, by pocz¹tek wielkich wydarzeñ czyniæ czynno-
œci¹ sakraln¹, by wró¿yæ i ¿yczyæ wszystkim coœ zaczynaj¹-
cym Bo¿ego b³ogos³awieñstwa dla czasu, który nadchodzi i któ-
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ry staje siê przestrzeni¹ dla ludzkiej dzia³alnoœci. Rozpoczy-
naj¹c nowy rok akademicki, mamy œwiadomoœæ, ¿e nie jeste-
œmy jeszcze u celu, ¿e idziemy naprzód, ¿e trwa nasze ¿ycie,
nasza praca, ¿e mamy jeszcze wiele do zrobienia. Czas po-
cz¹tku – to czas zadumy nad czekaj¹c¹ drog¹.

¯adna inna formacja zawodowa: ani ludzie przemys³u, rol-
nictwa, rzemios³a czy administracji – nie maj¹ takich corocz-
nych pocz¹tków jak w³aœnie my, ludzie nauki i edukacji. To
w³aœnie nam jest dana okazja, by na starcie ka¿dego nowego
roku akademickiego przypomnieæ sobie, kim jesteœmy, do ja-
kich celów zmierzamy i w jakim stylu bêdziemy je osi¹gaæ, by
wygraæ nasze powo³anie, nasze ¿ycie, by u kresu drogi nie trze-
ba by³o powtarzaæ za Reymontem: „¿al mi umieraæ, teraz bym
¿y³ inaczej, lepiej!”.

A wiêc wywo³ajmy na tym œwiêtym, liturgicznym miejscu
w chwili naszej wspólnej modlitwy trzy pytania: kim jesteœmy?
czyli jakie jest nasze ¿yciowe powo³anie? na czyj¹ pomoc
mo¿emy liczyæ, czyli – gdzie s¹ nasi niezawodni przyjaciele?
i w jakiej postawie wyruszymy z tego miejsca w nowy rok
akademicki, czyli w jakim stylu podejmiemy nasz¹ pracê?

1. Kim jesteœmy?

Mówi¹ o nas: to cz³owiek nauki, profesor, doktor, asystent,
student. Brzmi to dumnie. W rankingach zawodów zajmuje-
my doœæ wysok¹ pozycjê. Wybraliœmy œwiadomie tak¹ drogê
¿ycia, a mo¿e zaistnia³a taka ¿yciowa koniunktura. Jesteœmy
powo³ani – jak okreœla to ostatnio Jan Pawe³ II – do pos³ugi
myœlenia. Nasze g³ówne zadanie – to poznawanie rzeczywi-
stoœci: tej naturalnej – g³ównie w naukach przyrodniczych, i tej
kulturowej – g³ównie w naukach humanistycznych; tej obec-
nej i tej minionej, tej materialnej, ale tak¿e tej duchowej, któ-
rej jakiœ fragment kryjemy i doœwiadczamy w sobie. Wszyscy
jakoœ uczymy siê, edukujemy: nauczaj¹cy i nauczani. Wszy-
scy pragniemy poznawaæ prawdziwie. Doœwiadczany, zauwa-
¿ony fa³sz nas zatruwa i zasmuca, a potwierdzona prawda –



70

raduje. Odkryta i zaakceptowana prawda nie tylko zaspokaja
nasz¹ ciekawoœæ, ale jakoœ okazuje siê byæ u¿yteczna, znajdu-
je zastosowanie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia: indywidualne-
go, spo³ecznego, pañstwowego.

Nasze powo³anie do s³u¿enia prawdzie jest tak¿e powo³a-
niem do przekszta³cania nas samych w lepszych ludzi – w³a-
œnie przez tê prawdê. Na drodze naszej pracy edukacyjnej
winniœmy stawaæ siê lepszymi moralnie, i to wszyscy: profe-
sorowie i studenci, matematycy i historycy, przyrodnicy i ar-
tyœci, filozofowie i teologowie, kobiety i mê¿czyŸni, starsi
i m³odzi. Wezwanie do doskonalenia siê trwa. Kto je odrzu-
ca, kto go nie s³yszy, ten nie wie, po co ¿yje, ten nie zaznaje
smaku ¿ycia.

2. Kto nam pomaga?

S³owo Bo¿e dziœ og³oszone na tej liturgii kieruje nasz¹ uwa-
gê na œwiat duchów czystych, anio³ów. Obchodzimy bowiem
dziœ w Koœciele wspomnienie Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów.
Okiem wiary ogarniamy dziœ czyste duchy, które nazywamy
anio³ami. Œwiat tych duchów jest niedostêpny dla nauki. Jest
on objawiony przez Boga i dlatego zajmuje siê nim teologia.
„Oto Ja posy³am anio³a przed tob¹, aby ciê strzeg³ w czasie
twojej drogi i doprowadzi³ ciê do miejsca, które ci wyznaczy-
³em. 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 nieprzyjacielem twoich
nieprzyjació³ […]” (Wj 23,20-22).

Dlaczego wiêc zapominasz, ¿e masz anio³a stró¿a, który ci
towarzyszy od pocz¹tku, który ciê strze¿e na drogach twego
¿ycia, który jest twoim opiekunem, stró¿em i przyjacielem.
Niesiesz z pewnoœci¹ w twojej pamiêci od lat dziecinnych, od
twego rodzinnego domu, tê oto urocz¹ modlitwê: „Aniele Bo¿y,
Stró¿u mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie,
w nocy b¹dŸ mi zawsze ku pomocy. Strze¿ duszy, cia³a moje-
go. ZaprowadŸ mnie do ¿ywota wiecznego”. Nie traktuj jej,
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proszê, jako elementu dziecinnego pejza¿u. Na starcie inaugu-
racyjnym jesteœ proszony, by otworzyæ siê pe³niej, na nowo na
pomoc z nieba, na spo³ecznoœæ anielsk¹, na samego Boga, który
zawsze stoi po twojej stronie, który chce ciê wspomagaæ, dla
którego nie ma rzeczy niemo¿liwych. Wiedzia³ o tym Apo-
sto³, gdy mówi³: „Wszystko mogê w Tym, który mnie umac-
nia” (Flp 4,13).

3. W jakiej postawie w nowy rok akademicki?

Dziœ na liturgii Chrystus t³umaczy nam na czym polega
prawdziwa wielkoœæ w królestwie niebieskim, a wiêc w gro-
nie jego uczniów, przyjació³, tak¿e w naszej spo³ecznoœci aka-
demickiej: „Zaprawdê, powiadam wam: Jeœli siê nie odmieni-
cie i nie staniecie siê jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego. Kto siê uni¿y jak to dziecko, ten jest najwiêkszy
w królestwie niebieskim” (Mt 18,3-4).

Któ¿ z nas nie chcia³by byæ wielkim. Pragnienie bycia wiel-
kim wpisane jest w rejestr naszych pragnieñ. Szukamy naszej
wielkoœci w stopniach, stanowiskach, tytu³ach naukowych. Nie-
których z nas poci¹ga w³adza, s³awa, znaczenie, presti¿. Nosi-
my czêsto trudne do opanowania pragnienie pochwa³, wyró¿-
nieñ, awansów. Chrystus proponuje nam inn¹ drogê do wiel-
koœci. Ka¿e nam stawaæ siê jako dzieci i byæ uni¿onymi. Co to
znaczy? W wezwaniu Pañskim chodzi o przyjmowanie pokor-
nej, uni¿onej postawy dziecka – w naszym przypadku – posta-
wy pokory, uni¿enia wobec prawdy, wobec tajemnicy. Wszyst-
kowiedz¹cy i lepiej wiedz¹cy nie zasiadaj¹ na pierwszych miej-
scach przy Chrystusie. Bóg kocha ludzi pokornych. Powie-
dzia³a nam o tym sama Maryja, Matka Jezusa: „bo wejrza³ na
uni¿enie swojej S³u¿ebnicy […] str¹ci³ w³adców z tronu a wy-
wy¿szy³ pokornych” (£k 1,48a.52). Taka jest logika, strategia
Bo¿ego dzia³ania.

Uprawiajmy przeto naukê w pokorze. Nie jesteœmy wiêksi
od prawdy, nie zg³êbimy do koñca tajemnic: nie tylko tych
nadprzyrodzonych, teologicznych, ale i tych przyrodzonych,
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œciœle naukowych, na które natrafiamy na polu nauk szczegó-
³owych: przyrodniczych i humanistycznych.

Nasz¹ pracowitoœci¹, rzetelnoœci¹, uczciwoœci¹ poci¹gaj-
my m³odzie¿ do odkrywania i s³u¿enia prawdzie. Nie narze-
kajmy na brak czasu. Wtedy kiedy czasu brak, mo¿na doko-
naæ najwiêcej. Kiedy czasu jest du¿o, cz³owiek siê rozleni-
wia, nudzi siê, jak w d³ugim oczekiwaniu na dworcu czy lot-
nisku. A wy, m³odzi – cieszcie siê, ¿e trafiliœcie na drogê stu-
diów. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Cieszcie siê
wasz¹ m³odoœci¹. Wasza radoœæ bêdzie wiêksza, gdy bêdzie-
cie bardziej kochaæ to, co robicie. Pamiêtajcie, ¿e nauka to
zazdrosna pani, która ¿¹da wy³¹cznej mi³oœci, która domaga
siê poœwiêcenia. M¹drzy wychowawcy, mistrzowie ¿ycia
mówi¹: kto siê nie poœwiêci, niczego nie dokona. Zakoñczy-
³y siê w Sydney XXVII Igrzyska Olimpijskie, najwiêksze
z dotychczasowych. Ile¿ siê napracowali medaliœci na swój
sukces. Ile¿ by³o pracy, wyrzeczeñ, poœwiêceñ, dyscypliny,
ograniczeñ. Ci¹gle mnie urzeka has³o, które obra³a sobie
Wy¿sza Szko³a Oficerska im. T. Koœciuszki we Wroc³awiu,
has³o, które rzuca siê nam w oczy w czasie posiedzeñ Kole-
gium Rektorów w sali senatu tej szko³y: Per aspera ad astra
– „przez ciernie do gwiazd”, „przez wysi³ek, przez poœwiê-
cenie, do sukcesu”.

Zakoñczenie

Koñczymy – na liturgii pogrzebowej – jeœli sobie na ni¹
zas³u¿ymy – ludzie Koœcio³a kiedyœ zaœpiewaj¹ nam: „Niech
anio³owie zawiod¹ ciê do raju […] Przyb¹dŸcie z nieba na g³os
naszych modlitw, mieszkañcy chwa³y, wszyscy Œwiêci Bo¿y;
Z ob³oków jasnych zejdŸcie anio³owie […]Anielski orszak
niech tw¹ duszê przyjmie […]”. Dzisiaj, gdy siê wybieramy
jeszcze w ziemsk¹ drogê, w drogê wiod¹c¹ nas przez nowy
rok akademicki, módlmy siê, by nasi niebiescy przyjaciele,
anio³owie Bo¿y, anio³owie stró¿owie, upominali nas w g³osie
sumienia, gdy gdzieœ zaczniemy b³¹dziæ, by nas prowadzili
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bezpieczn¹ drog¹, by sam Bóg poprzez ich pos³ugê wzbudza³
w nas wci¹¿ na nowo pasjê ¿ycia i dzia³ania w prawdzie, m¹-
droœci, mi³oœci.

W jakiej postawie ku œwiêtowaniu
trzechsetlecia Uniwersytetu Wroc³awskiego?

Poniedzia³ek po XXVI niedzieli zwyk³ej; koœció³ Uniwersytecki – 1 X 2001

Za 8,1-8; £k 9,46-50

Wstêp

Wybija godzina inauguracji roku akademickiego na Uni-
wersytecie Wroc³awskim, najstarszej i najdostojniejszej uczelni
Dolnego Œl¹ska. Stajemy na starcie roku akademickiego 2001/
2002, roku zamykaj¹cego trzechsetlecie tej znamienitej Alma
Mater, tej celeberrimae Universitatis Wratislaviensis. Chwila
jest wiêc szczególna. Ten ostatni odcinek drogi ku wielkiemu
jubileuszowi rozpoczynamy od celebracji Mszy œwiêtej. Wy-
ra¿amy wielk¹ radoœæ, ¿e tej inauguruj¹cej celebrze przewod-
niczy nasz Ksi¹dz Kardyna³ Metropolita, otoczony tak licznie
kap³anami.

Inauguracja – czas pocz¹tku – to chwila donios³a. Nie wol-
no jej przespaæ, nie nale¿y jej zlekcewa¿yæ. Od wieków ma-
wiaj¹ m¹drzy ludzie, ¿e dobry pocz¹tek to po³owa sukcesu.
Jak wiêc uczyniæ ten dzisiejszy pocz¹tek dobrym, by mieæ na-
dziejê na sukces? Myœlê, ¿e wa¿nym elementem dobrego po-
cz¹tku jest odnowienie i pog³êbienie œwiadomoœci naszej misji,
stoj¹cych przed nami celów i œrodków doñ prowadz¹cych oraz
nabranie nadziei i nowego entuzjazmu do czekaj¹cej nas drogi.
Nasz¹ inauguracyjn¹ refleksjê skoncentrujmy wokó³ trzech py-
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tañ: jak¹ misjê pe³nimy, czyli jakie jest nasze powo³anie? jakie
cele stoj¹ przed nami, czyli dok¹d zd¹¿amy? i jakie œrodki po-
dejmiemy w realizacji nakreœlonych celów, czyli w jakiej po-
stawie wyruszymy w dalsz¹ drogê – w nowy rok akademicki?

1. Nasza ¿yciowa misja – nasze powo³anie

Nie mówmy w tej chwili o powo³aniu, by byæ kobiet¹, mê¿-
czyzn¹, nie mówmy o powo³aniu kap³añskim, ma³¿eñskim, za-
konnym, powo³aniu do ¿ycia samotnego, ale o tzw. powo³aniu
zawodowym. Jak odpowiemy? Jan Pawe³ II powie, ¿e pe³ni-
my pos³ugê myœlenia. Nie jesteœmy zatem ludŸmi produkcji:
ani rolnej, ani przemys³owej. Nie pracujemy te¿ w zwyk³ych
us³ugach. Prozaicznie zaliczaj¹ nas do tzw. bud¿etówki. Mó-
wi¹c dok³adniej i poprawniej – jako nauczyciele akademiccy
jesteœmy powo³ani do prowadzenia badañ naukowych, do prze-
kazywania wiedzy i do promowania wartoœci, czyli do wycho-
wywania m³odego pokolenia; z kolei, jako studenci – jeste-
œmy powo³ani do zdobywania wiedzy, przede wszystkim wie-
dzy serwowanej nam przez konkretny kierunek studiów, ale
tak¿e do ubierania siê w cnoty moralne.

2. Nasze cele

Nasze powo³anie ukierunkowuje nas ku okreœlonym celom.
Ogólnie mówi siê, ¿e naczelnym celem w nauce jest prawda.
Jest ona wieloraka. Dlaczego? Dlatego ¿e rzeczywistoœæ, któ-
r¹ badamy i o której siê dowiadujemy, jest przebogata. St¹d
mówimy o prawdzie w fizyce, chemii, biologii. S¹ prawdy
w matematyce, logice, tzw. twierdzenia prawdziwe. Mówimy
o prawdzie historycznej, a wiêc jest prawda historii. Mówimy
te¿ o prawdzie w teologii. Wœród prawd teologicznych natra-
fiamy na tzw. prawdy wiary. Prawda – to zgodnoœæ naszej wie-
dzy z istniej¹c¹, doœwiadczan¹ rzeczywistoœci¹. Poszczególne
nauki stosuj¹ sobie w³aœciwe metody w odkrywaniu prawdy.
Maj¹ te¿ swoiste sposoby weryfikacji, ró¿ne rodzaje asercji
g³oszonych prawd.
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Czy jednak zdobywanie prawdy jest wy³¹cznym i jedynym
celem nauki? Jan Pawe³ II w przemówieniu wyg³oszonym
w Castel Gandolfo 30 sierpnia br. do rektorów polskich uczel-
ni akademickich zrzeszonych w KRASP mówi³ o lêku, który
prze¿ywa wspó³czesny cz³owiek. Jednym ze Ÿróde³ tego lêku
– jego zdaniem – s¹ w³asne wytwory cz³owieka, „owoc pracy
jego r¹k, a zw³aszcza pracy jego umys³u i d¹¿eñ woli”. Lêk
ten wyrasta z faktu kierowania wytworów cz³owieka przeciw
samemu cz³owiekowi. Papie¿ nazwa³ to alienacj¹ dzie³ wobec
twórcy. Zdaniem Jana Paw³a II, kluczow¹ rolê w wychodze-
niu z tego zagro¿enia powinny odegraæ uniwersytety i inne wy-
¿sze szko³y. Uniwersytet spe³ni tu swoje zadanie, gdy podej-
mie na nowo troskê o cz³owieka, o jego cz³owieczeñstwo. Pa-
pie¿ mówi³: „Jakakolwiek by³aby dziedzina badañ, pracy na-
ukowej czy twórczej, ka¿dy, kto anga¿uje w nie swoj¹ wiedzê,
talent i trud, powinien stawiaæ sobie pytanie, w jakiej mierze
jego dzie³o kszta³tuje wpierw jego w³asne cz³owieczeñstwo,
a z kolei, czy czyni ono ¿ycie ludzkie pod ka¿dym wzglêdem
bardziej ludzkim, bardziej godnym cz³owieka; i wreszcie, czy
w kontekœcie postêpu, którego jest autorem, cz³owiek »staje
siê lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej œwiadomy godnoœci
swojego cz³owieczeñstwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej
otwarty na drugich, zw³aszcza dla potrzebuj¹cych, dla s³ab-
szych, bardziej gotowy œwiadczyæ i nieœæ pomoc wszystkim«
(Redemptor hominis, 15)”.

W kontekœcie tych s³ów mo¿emy powiedzieæ, ¿e celem na-
uki jest nie tylko odkrywanie i przekazywanie prawdy, ale tak¿e
wp³ywanie na kszta³towanie postawy moralnej cz³owieka.
Nauka winna czyniæ cz³owieka nie tylko zasobniejszym w wie-
dzê, nie tylko m¹drzejszym, ale tak¿e moralnie lepszym.

W takim te¿ duchu chcemy rozumieæ s³owa Franciszka Ba-
cona, wypisane w korytarzu uniwersyteckim, na tablicy nobli-
stów: Scientia potestas est – Nauka jest moc¹ – wyjaœnijmy:
jest moc¹ przemieniaj¹c¹ œwiat. Winna byæ te¿ moc¹ przemie-
niaj¹c¹ cz³owieka w moralnie lepszego.
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3. W jakiej postawie w drogê do celu?

OdpowiedŸ na to pytanie mo¿emy znaleŸæ w Auli Leopol-
dina, do której udamy siê po tej Mszy œwiêtej. W jej przedniej
czêœci, nad oknami rzucaj¹cymi œwiat³o na ³awy rektorskie znaj-
dujemy nazwy czterech cnót. Zamieœcili je ornamenciœci z pew-
noœci¹ po to, by przypomina³y potomnym, w jakie cnoty win-
ni siê ubieraæ studenci i profesorowie w murach tego Uniwer-
sytetu. Jakie s¹ to cnoty? Gdy spogl¹damy na praw¹, pó³nocn¹
stronê Auli, natrafiamy najpierw na napis: fortitudine. A wiêc
cnota: fortitudo – mêstwo, odwaga. ¯eby zmierzaæ ku praw-
dzie i ku dobru trzeba mieæ wiele odwagi i wiele mêstwa. Droga
do prawdy bywa czêsto uci¹¿liwa, kamienista, wyboista. Tak-
¿e przyjêcie prawdy mo¿e okazaæ siê trudne. Prawda bowiem
zobowi¹zuje. Prawda czasem boli, kole w oczy. Za prawdê
trzeba niekiedy cierpieæ. Tak¿e biblijne wezwanie do czynie-
nia prawdy w mi³oœci wymaga odwagi i mêstwa. Jak¿e czê-
sto mêdrcy tego œwiata skanduj¹, ¿e nie warto mówiæ praw-
dy, ¿e nie warto byæ dobrym. Mówi¹, ¿e dobroæ – to broñ
s³abych. Co bêdziemy wybieraæ w tym roku: fortitudo – mê-
stwo, odwagê, czy unik, koniunkturalizm, czy mo¿e nawet
tchórzostwo?

Nazwa drugiej cnoty, zdobi¹ca prawe naro¿ne okno od stro-
ny pó³nocnej naszej Auli – to constantia – sta³oœæ, wytrwa-
³oœæ. Na drodze ku prawdzie, ku dobru wymagana jest sta³oœæ,
wytrwa³oœæ. Praca zrywami rzadko prowadzi do sukcesów. Do
wyników dochodz¹ zwykle ludzie mrówczego trudu, wytrwa-
li, systematyczni, id¹cy do przodu mimo piêtrz¹cych siê trud-
noœci. Ludzie o zmiennych nastrojach, wielu twarzach, przy-
s³owiowym s³omianym zapale nie przysporzyli chwa³y nauce.
Wspomniany ju¿ dziœ Franciszek Bacon, wielki mi³oœnik na-
uki z progu czasów nowo¿ytnych, powiedzia³, ¿e nauka po-
trzebuje nie tyle skrzyde³, co o³owiu, czyli po prostu: wytrwa-
³oœci. Przypomnijmy tu tak¿e s³owa samego Chrystusa: „Kto
wytrwa do koñca, ten bêdzie zbawiony”. A wiêc constantia –
wytrwa³oœæ, w drodze do celu. Zapamiêtajmy!
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Jesteœmy w lewym naro¿niku Auli Leopoldyñskiej, przy
trzeciej cnocie, której nazwa brzmi: timor – „bojaŸñ”. S³owo
to mo¿e byæ myl¹ce, dlatego wymaga wyjaœnienia. Zazwyczaj
bojaŸñ uchodzi za cechê negatywn¹. BojaŸliwi ludzie niewie-
le mog¹ zdzia³aæ, zw³aszcza wtedy gdy piêtrz¹ siê trudnoœci,
gdy przychodzi zastraszenie. Jest jednak¿e teologiczne rozu-
mienie bojaŸni. Teologia mówi o tzw. bojaŸni Bo¿ej. Jest ona
jednym z siedmiu darów Ducha Œwiêtego. W Piœmie Œwiêtym
tego rodzaju bojaŸñ nazwana jest „pocz¹tkiem m¹droœci” (Ps
111,10; Syr 1,14.19.20). Jaka¿ to bojaŸñ jest pocz¹tkiem m¹-
droœci? BojaŸñ Bo¿a – to szczególny dar bycia wiernym Bogu,
to pewien rodzaj delikatnoœci, wra¿liwoœci, pokory wobec
Boga, tak¿e pokory wobec prawdy. Przywo³ajmy w tym miej-
scu ponownie s³owa Ojca Œwiêtego. We wspomnianym prze-
mówieniu do polskich rektorów Jan Pawe³ II mówi³: „Nauko-
wiec nie jest twórc¹ prawdy, ale jej odkrywc¹. Im bardziej
pozostaje jej wierny, tym bardziej ona siê przed nim ods³ania”.
W odkrywaniu prawdy, dobra, piêkna trzeba mieæ wiele poko-
ry. Dziœ Chrystus w Ewangelii nam przypomnia³: „Kto bowiem
jest najmniejszy wœród was wszystkich, ten jest wielki” (£k
9,48b).

Doœæ czêsto œpiewana jest na uroczystoœciach akademic-
kich, tak¿e w naszej Auli Leopoldyñskiej, parafraza Psalmu,
zaczynaj¹ca siê od s³ów: „Nieœcie chwa³ê, mocarze, Panu Moc-
niejszemu”. Nie bójmy siê nazywaæ Boga wiêkszym, mocniej-
szym. Mocarze myœli, ludzie nauki, nieœcie chwa³ê Panu Moc-
niejszemu. Moc Boga nie pomniejsza nas. Bóg nie jest rywa-
lem cz³owieka. Im jest On wiêkszy w naszym ¿yciu, tym i my
jesteœmy wiêksi.

I wreszcie – nazwa czwartej cnoty – to amor – mi³oœæ.
Mo¿na zapytaæ, dlaczego nie caritas, a wiêc nie ta mi³oœæ bar-
dziej duchowa, ewangeliczna, znalaz³a siê w towarzystwie
poprzednich cnót, ale w³aœnie amor, czyli mi³oœæ bardziej cie-
lesna, zmys³owa. Z pewnoœci¹ dlatego, ¿e caritas odnosi siê
w sensie œcis³ym jedynie do osoby, natomiast amor – do osób
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i do rzeczy. A w naszym przypadku chodzi o mi³oœæ do odkry-
wania i zdobywania prawdy, dobra, piêkna; mi³oœæ do nauki,
etyki, sztuki. Przypomnijmy tu m³odszym pracownikom na-
uki i m³odzie¿y tu obecnej, ¿e nauka to zazdrosna pani, która
¿¹da wy³¹cznej mi³oœci, która domaga siê poœwiêcenia, w myœl
znanej zasady per aspera ad astra – „przez ciernie do gwiazd”,
„przez wysi³ek, przez poœwiêcenie, do sukcesu”.

W postawie tych cnót mo¿liwa jest realizacja przypomnia-
nych w pierwszej czêœci celów, przed którymi stajemy na po-
cz¹tku roku akademickiego, tak szczególnego dla spo³eczno-
œci uniwersyteckiej. W konwencji dzisiejszej Ewangelii jest to
zarazem nasza droga do stawania siê wielkim. Czy pójdziemy
w dal nowego roku drog¹ cnót zapisanych w naszej Auli, czy
te¿ obierzemy czysto œwiatow¹ drogê do wielkoœci, zreszt¹ bar-
dzo z³udnej i czêsto gorzkiej? Wybór nale¿y do nas.

Zakoñczenie

Uniwersytecie Wroc³awski, zmierzaj¹cy do œwiêta twoich
trzechsetnych godów; Uniwersytecie, chlubo tego miasta i ca-
³ej dolnoœl¹skiej ziemi, wkraczaj z nadziej¹ w nowy, rok aka-
demicki, ostatni twego trzechsetlecia. Niech ciê prowadzi œwia-
t³o Ducha Œwiêtego; niech ciê wspiera moc Odkupiciela œwia-
ta i cz³owieka. Niech ciê chroni¹ i strzeg¹ dzisiejsi mieszkañ-
cy nieba, którzy w murach twoich przez trzy wieki poszuki-
wali prawdy, a tak¿e ci, którzy ongiœ zbudowali i ozdobili ten
uniwersytecki koœció³ i znakami sakralnymi upiêkszyli uniwer-
syteck¹ aulê. Twoj¹ przysz³oœæ zawierzamy w tej inauguracyj-
nej Eucharystii Trójcy Przenajœwiêtszej. Amen.
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B. Homilie okolicznoœciowe

Œw. Tomasz – przyjaciel prawdy,
która jest m¹droœci¹

Wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich; koœció³

œw. Wojciecha – 28 I 1999

Mdr 7,7-10.15-16; Mt 23,8-12

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. ̄ y-
cie œw. Tomasza z Akwinu obejmuje 50 œrodkowych lat trzy-
nastego wieku (1225-1274). Wiek trzynasty jest nazywany
przez niektórych historyków z³otym wiekiem œredniowiecza.
Przypomnijmy, ¿e jest to wiek wielkich uczonych i œwiêtych:
wiek œw. Franciszka z Asy¿u, œw. Dominika, œw. Alberta Wiel-
kiego, œw. Bonawentury, b³. Jana Dunsa Szkota; œw. El¿biety
Wêgierskiej, u nas, w Polsce: œw. Jadwigi Œl¹skiej, œw. Jacka,
b³. Czes³awa. Wiek XIII – to wiek powstania uniwersytetów.
Tomasz przychodzi na œwiat w Akwinie ko³o Neapolu w r. 1225
jako najm³odsze dziecko w rodzinie. W pi¹tym roku ¿ycia ro-
dzice oddaj¹ go do opactwa Benedyktynów na Monte Cassino
– w nadziei, ¿e ich syn zostanie w przysz³oœci opatem. Po kil-
ku latach zostaje wys³any na uniwersytet w Neapolu, gdzie sty-
ka siê z filozofi¹ Arystotelesa. Tam te¿ zapoznaje siê z domi-
nikanami. Wstêpuje do ich zakonu. W drodze do Bolonii za-
garnia go rodzina. Usi³uje go odwieœæ od drogi ¿ycia zakonne-
go. Tomasz nie ustêpuje. Wraca do zakonu. Udaje siê do Pary-
¿a. Tam odbywa nowicjat i studia pod kierunkiem Alberta
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Wielkiego. Przyjmuje œwiêcenia kap³añskie i podejmuje wy-
k³ady w katedrze teologii. Zaczyna pisaæ Summê contra Gen-
tiles - Summê filozoficzn¹. Wraca do Neapolu i tu koñczy roz-
poczête 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 drugi. Pisze tu dalsze
dzie³a. Wraca do Italii – do Florencji i Neapolu. Kapitu³a pro-
wincjalna we Florencji zobowi¹zuje go do zorganizowania Stu-
dium generale zakonu. Podejmuje siê tego dzie³a. Pisze dalsz¹
czêœæ Summy teologii. W Wielkim Poœcie 1273 r. g³osi w Ne-
apolu cykl kazañ na temat Sk³adu Apostolskiego, Modlitwy
Pañskiej i Dekalogu. Podobno ca³e miasto s³ucha³o tych ka-
zañ. Papie¿ Grzegorz X wzywa go na Sobór Lyoñski. Umiera
w drodze na Sobór, we œrodê, 7 marca 1274 r. w opactwie Fos-
sanova. W r. 1277 ma miejsce potêpienie tez Tomaszowych
w Pary¿u i Oxfordzie. Dnia 18 VII 1323 r. nastêpuje kanoni-
zacja Tomasza w Avinionie przez papie¿a Jana XXII.
28 I 1369 r. relikwie œw. Tomasza zostaj¹ przeniesione do Tulu-
zy. 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-
dzieæ, ¿e to, co szczególnie wyró¿nia³o Tomasza spoœród ów-
czesnych zakonników, to by³a szczególna mi³oœæ do prawdy,
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 szuka³ jej w dzie-
³ach filozofów greckich. Œw. Tomasz kocha³ ksi¹¿ki i ¿y³ nimi.
Zapytany pewnego razu, za co najgorêcej Bogu dziêkuje, od-
powiedzia³ z prostot¹: „Za to, ¿e rozumia³em ka¿d¹ stronê, któr¹
kiedykolwiek przeczyta³em”. Prawda dla niego by³a wszyst-
kim. By³a m¹droœci¹ ¿ycia, m¹droœci¹, która przeobra¿a³a siê
w modlitwê i mistykê.
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a) Mi³oœæ prawdy, która jest m¹droœci¹

Z pewnoœci¹ mia³ przed oczyma Tomasz 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).

Nikt chyba ze œwiêtych nie szuka³ tak m¹droœci 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 Objawieniu. Napisa³ komentarze prawie do wszystkich
ksi¹g biblijnych. 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-
moœæ, ¿e to, co napisa³ o Bogu, o cz³owieku, o œwiecie – wo-
bec tajemnicy Boga, cz³owieka i œwiata jest takie jeszcze ma³e.
Wielk¹ Summê teologiczn¹ nazwa³ s³om¹. W jego ¿yciorysie
znajdujemy zabawn¹ historyjkê œwiadcz¹c¹ o jego du¿ej po-
korze. By³o to w Neapolu. Wracaj¹c kiedyœ z wyk³adów, zo-
staje Tomasz zatrzymany przez furtianina i poproszony, by udaæ
siê z nim po zakup kapusty. Furtianin nie zna³ Tomasza, bo ten
bawi³ tam od niedawna. Tomaszowi zaœ nie przysz³o na myœl,
¿e to mog³a byæ pomy³ka. Dlatego uda³ siê z braciszkiem na
zakupy. Oty³y Tomasz nie móg³ nad¹¿yæ za zwinnym bracisz-
kiem, dlatego by³ przez niego popêdzany i upominany. Tomasz
przyj¹³ z pokor¹ i cichoœci¹ wszystkie uwagi i napomnienia.
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Przy swojej wielkiej uczonoœci spe³ni³ w pokorze przys³ugê,
o któr¹ zosta³ poproszony.

c) Mi³oœæ prawdy, która prowadzi do modlitwy i kontemplacji

Tomasz by³ cz³owiekiem wielkiej modlitwy. Nigdy nie roz-
poczyna³ studium, pisania bez uprzedniej modlitwy. Uprawia³
teologiê modl¹c¹ siê, na klêczkach. Pozostawi³ wspania³e, pe³ne
uduchowienia i m¹droœci – modlitwy, których do dziœ u¿ywa-
my w liturgii Koœcio³a. Tomasz by³ cz³owiekiem milczenia
i kontemplacji. Ju¿ w czasie studiów 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.

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

Na kanwie tych przypomnieñ sformu³ujmy dla nas kilka
wniosków. Niech naprowadz¹ nas one na odpowiedŸ, 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 uczy nas szukaæ Tomasz wszê-
dzie. Najpierw w Piœmie Œwiêtym, ale tak¿e w ksiêgach ludz-
kich, w ksiêgach teologicznych. Niektórym to siê nie podoba-
³o. Nawet potêpiono Tomasza w trzy lata po œmierci za to, ¿e
odwa¿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 prawdy. S¹ prawdy, których
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nie musimy znaæ dla naszego szczêœcia, dla naszego zbawie-
nia. Jeœli nie bêdê zna³ niektórych praw, tez matematyki, logi-
ki wielowartoœciowej, teorii mnogoœci, to nic mi siê nie stanie.
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
moralne. Prawda tego typu, któr¹ Pismo Œwiête nazywa m¹-
droœci¹, znajduje siê przede wszystkim w Piœmie œw. Dlatego
na polach poszukiwañ prawdy nie mo¿e zabrakn¹æ pola obja-
wionego, 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 w³adzy.
Jezus da³ nam przyk³ad pokory na krzy¿u, wzór uni¿enia. Dla-
tego te¿ potem zosta³ wywy¿szony.

c) Umi³owanie modlitwy i kontemplacji

Uczmy siê od œw. Tomasza tak¿e kontemplacji i modli-
twy. 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.
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Z ojczyzny ziemskiej do niebieskiej

Homilia w czasie Mszy œw. ¿a³obnej za œp. Teresê Kegel z d. Æwi¹ka³a, ¿onê
prof. dr. hab. Zdzis³awa Kegla, dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wroc³awskiego; koœció³ Uniwersytecki – 11 V 2001
2 Kor 4,14–5,1; J 14,1-6

1. Czym jest ostatnie po¿egnanie?

Jeden z pisarzy katolickich napisa³ kiedyœ, ¿e ¿ycie ludz-
kie sk³ada siê ze spotkañ i z rozstañ. Z radoœci¹ zwykle prze-
¿ywamy chwile spotkañ, zw³aszcza z naszymi przyjació³mi,
którym wiele zawdziêczamy. Ze smutkiem natomiast, a nie-
kiedy i z bólem prze¿ywamy chwile po¿egnania z naszymi
bliskimi. S¹ takie rozstania, po których nastêpuj¹ ponowne
spotkania. Jest jednak takie rozstanie, które tu, na ziemi, na-
zywa siê ostatnim. Takim rozstaniem jest pogrzeb. Koœció³
nazywa je ostatnim po¿egnaniem. I to po¿egnanie jest zawsze
trudne, zw³aszcza dla tych, którzy byli zwi¹zani z odchodz¹-
c¹ osob¹ przyjaŸni¹, mi³oœci¹, wspólnym ¿yciem, wspóln¹
prac¹.

Dziœ nadesz³a chwila ostatniego po¿egnania œp. Teresy Ke-
gel, z domu Æwi¹ka³a. Szanowny, pogr¹¿ony w bólu panie
Dziekanie, proszê przyj¹æ od œrodowiska akademickiego sto-
licy Dolnego Œl¹ska bardzo g³êbokie wyrazy wspó³czucia i ser-
decznych kondolencji. M¹drzy ludzie mówi¹, ¿e radoœæ dzie-
lona staje siê podwójn¹ radoœci¹, a ból dzielony staje siê po³o-
w¹ bólu.

W tej bolesnej chwili jesteœmy z panem Dziekanem i pañ-
sk¹ Rodzin¹ i wspieramy was naszymi modlitwami.

Chwila ostatniego po¿egnania ¿ony i matki nie jest ³atwa.
W naszym dzisiejszym przypadku dodatkowy ból sprawia nam
okolicznoœæ, ¿e ¿egnana dziœ matka i ¿ona jest osob¹ stosun-
kowo m³od¹. Odchodzi od nas niespodziewanie, nagle, z mar-
szu. Nie dane jej by³o zaznaæ wypoczynku emerytalnego.
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Nasze dzisiejsze rozstanie ze œp. Teres¹ dokonuje siê jed-
nak w klimacie wiary. Bóg mówi nam dziœ na tej ¿a³obnej Eu-
charystii, ¿e ta œmieræ – to nie koniec. S³owo Bo¿e czytane
przed chwil¹ mówi nam o Chrystusie zmartwychwsta³ym, który
tu, na ziemi, pokona³ œmieræ. W Ewangelii dziœ czytanej Chry-
stus og³asza, ¿e poszed³ nam wszystkim przygotowaæ miejsce.
Ziemia nie jest bowiem nasz¹ koñcow¹ ojczyzn¹. Na ni¹ przy-
chodzimy i z niej odchodzimy. Jednak¿e nie idziemy donik¹d,
nie odchodzimy w pró¿niê, ale przenosimy siê do lepszego
domu, do domu naszego sta³ego zameldowania. Gdy zatem
modlimy siê dziœ za œp. Teresê, tu, w tym koœciele, gdy potem
z³o¿ymy j¹ do cmentarnej ziemi, chcemy pamiêtaæ, ¿e nie
wszystko siê skoñczy³o. Non omnis moriar. Owszem, zakoñ-
czy³o siê jej ¿ycie ziemskie. Ona umar³a dla tego œwiata. Za-
mknê³a siê historia jej ziemskiego ¿ycia. Ale oto œp. Teresa
w chwili ziemskiej œmierci – narodzi³a siê do nowego ¿ycia
w nowym œwiecie. Przekazujemy j¹ dziœ we wspólnocie ludzi
wierz¹cych w d³onie Pana Boga. Prosimy, aby Pan wszelkie-
go ¿ycia przyj¹³ j¹ do nowego, lepszego, wiecznie m³odego
i szczêœliwego domu, do domu, gdzie nie ma ju¿ braków, ogra-
niczeñ, gdzie ju¿ ludzie nie choruj¹ i nie umieraj¹. Ten niebie-
ski dom zosta³ zamkniêty przez ludzkie grzechy. Chrystus przy-
szed³ tu, na ziemiê, by otworzyæ go dla nas. Uczyni³ to przez
swoj¹ mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie. Dlatego tak Go ko-
chamy. Dlatego nazywamy Go naszym Zbawicielem, Odkupi-
cielem.

Spodziewamy siê, ¿e Bóg przyjmie œp. Teresê do swojej
chwa³y, przesz³a bowiem zmar³a przez ziemiê, dobrze czyni¹c;
przesz³a jako wzorowa ma³¿onka, matka i odpowiedzialny pra-
cownik nauki.

2. Curriculum vitae odchodz¹cej osoby

W chwili jej po¿egnania przypomnijmy, ¿e przysz³a na œwiat
w uroczym Lwowie. By³o to 25 sierpnia 1941 r., a wiêc w wi-
giliê uroczystoœci Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Przysz³a na
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œwiat w czasie zawieruchy wojennej i wojna wype³ni³a jej
wczesne dzieciñstwo. W roku 1946 jako piêcioletnia dziew-
czynka przyby³a ze swoimi rodzicami i rodzeñstwem do Wro-
c³awia. Kresowe miasto Lwów zosta³o zast¹pione odzyskanym
po wiekach, le¿¹cym wtedy w gruzach Wroc³awiem. To mia-
sto nadodrzañskie bardzo pokocha³a. Tu ukoñczy³a szko³ê pod-
stawow¹ i œredni¹, tutaj w latach 1959-1964 studiowa³a pra-
wo i uzyska³a magisterium. W czasie studiów 15 lipca 1961
roku zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski ze Zdzis³awem Keglem w ko-
œciele parafialnym w Miêdzychodzie. Wiele czasu i energii po-
œwiêca³a ¿yciu rodzinnemu, ale nie zesz³a z drogi naukowej.
Po studiach odby³a aplikacjê s¹dow¹ uwieñczon¹ egzaminem
sêdziowskim. Od roku 1967 zwi¹za³a siê z Uniwersytetem Wro-
c³awskim, gdzie w Instytucie Nauk Politycznych by³a asysten-
tem, starszym asystentem i po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji –
adiunktem.

Mia³a w ¿yciu dwie wielkie pasje: rodzinê i uczelniê, ogni-
sko domowe i uniwersytet. By³a przyk³adn¹ ¿on¹ i matk¹ w do-
mu, a na uczelni zami³owanym dydaktykiem. Przekazywa³a
innym wartoœci, którymi sama ¿y³a. Zmar³a w Tunezji (Jerba)
w poniedzia³ek, 30 kwietnia 2001 r. Tam pojecha³a na spotka-
nie ze œmierci¹, na spotkanie z Bogiem.

3. Modlitwa po¿egnania

Modlimy siê dziœ za ni¹ w koœciele Uniwersyteckim, gdzie
z pewnoœci¹ bywa³a, by nabieraæ si³ do pe³nienia swoich za-
dañ ¿yciowych. Dziêkujemy dziœ Bogu za ni¹, dziêkujemy,
¿e by³a, dziêkujemy Bogu za dobro, które doœwiadczali od
niej: m¹¿, dzieci, znajomi, przyjaciele, studenci. Prosimy tak-
¿e dobrego i mi³osiernego Boga, aby j¹ ubra³ w szaty zba-
wienia, aby okry³ j¹ szat¹ godow¹ i umieœci³ j¹ w gronie zba-
wionych.

Droga ma³¿onko, matko, kole¿anko i przyjació³ko, ¿egna-
my ciê dziœ w koœciele Uniwersyteckim, który by³ Ci z pew-
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noœci¹ bardzo drogi. ¯egnamy ciê tu przed Chrystusem, od
którego czerpa³aœ moc do dobrego ziemskiego ¿ycia. Modli-
my siê za ciebie, wplataj¹c w tê Najœwiêtsz¹ Ofiarê nasze b³a-
ganie o pe³ne zbawienie dla ciebie. Spoczywaj w pokoju. Do
zobaczenia w Domu Ojca.
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II. HOMILIE DO M£ODZIE¯Y
AKADEMICKIEJ PWT WE WROC£AWIU

1. DO M£ODZIE¯Y
STUDIÓW STACJONARNYCH

A. W czasie op³atka wydzia³owego

W stroju œw. Jana Chrzciciela
ku nadchodz¹cym œwiêtom

Katedra wroc³awska – 16 XII 1994

Iz 56,1-3a.6-8; J 5,33-36

Ju¿ od drugiej niedzieli Adwentu prowadzi nas ku œwiêtom
Bo¿ego Narodzenia œw. Jan Chrzciciel – wielki prorok adwen-
towego oczekiwania. W drug¹ i trzeci¹ niedzielê Adwentu roz-
brzmiewa³o jego orêdzie w odczytywanej liturgii Ewangelii.
Tak¿e w dni powszednie, pocz¹wszy od czwartku ubieg³ego
tygodnia, w³¹cznie z dniem dzisiejszym, Ewangelia og³aszana
na Eucharystii mówi nam o Janie.

Jan nas chce i w tym roku przygotowaæ na œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Ka¿e nam siê wystroiæ w piêkne szaty duchowe
na spotkanie z Emmanuelem w tajemnicy Bo¿ego Narodzenia.
W jakiej szacie, w jakiej postawie on wita³ i przedstawia³ na-
rodowi wybranemu Zbawiciela œwiata, Baranka Bo¿ego?

1. By³a to, po pierwsze, szata zdrowej ascezy, szata umar-
twienia. Jan opuœci³ swój dom rodzinny i uda³ siê na pustyniê.
Zdj¹³ miêkkie szaty. Zrezygnowa³ z ciep³ych obiadów i wy-
godnego ³ó¿ka, przywdzia³ odzienie z sierœci wielb³¹da, pod-
j¹³ post i ubogi tryb ¿ycia na pustyni.
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Ktoœ by dziœ mo¿e powiedzia³: co to za g³upiec, nie¿ycio-
wy cz³owiek, odludek, samotnik! A jednak przychodzili do nie-
go ludzie. S³uchali jego pouczeñ, wyznawali grzechy, przyj-
mowali chrzest.

Janowa postawa ascezy, umartwienia, modlitwy, ciszy pu-
stynnej nie zestarza³a siê. Droga m³odzie¿y akademicka, nie
masz co marzyæ o udanym ¿yciu bez poœwiêcenia, bez ofiary.
Kto siê nie poœwiêci, niczego nie dokona. Musicie od siebie
wymagaæ, nawet gdyby inni nie wymagali od was – wo³a do
m³odzie¿y Jan Pawe³ II.

2. Drugi przymiot szaty Janowej – to postawa pokory. Gdy
Jan by³ u szczytu s³awy, z Jerozolimy wys³ali ̄ ydzi kap³anów
i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteœ?” (por. J 1,19-28). Co
odpowiedzia³ Jan? – „Ja nie jestem Mesjaszem! Nie jestem
Eliaszem, nie jestem prorokiem. Jam g³os wo³aj¹cego na pu-
styni: »Przygotujcie drogê Panu«”. O Mesjaszu zaœ powie: „Po
mnie idzie Ten, któremu nie jestem godzien odwi¹zaæ rzemy-
ka u Jego sanda³a” (J 1,27). A przy innej okazji powie: „On
ma wzrastaæ, ja zaœ mam siê umniejszaæ” (por. J 3,30).

Jan nie szuka³ swojej chwa³y. Kierowa³ ca³¹ chwa³ê na
Chrystusa. A popatrzmy, co my robimy? Szukaj¹c chwa³y sa-
mego siebie, odbieramy Bogu chwa³ê. Niekiedy chcemy in-
nych pomniejszaæ, ¿eby siebie wywy¿szaæ. Nie lubimy takich
ludzi. Tacy ludzie w dziejach Koœcio³a przyczynili siê do z³a.
U Ÿróde³ roz³amów w chrzeœcijañstwie stoj¹ przewa¿nie ludzie
niepokorni. Ich ambicje, brak pokory przyczynia³y siê do po-
g³êbiania roz³amów.

Postawa pokory potrzebna nam jest w nauce, tak¿e w teo-
logii: pokora wobec prawdy, pokora wobec tajemnicy. Gdy-
by wiêcej pokory mia³ abp Lefebvre, prof. Küng czy Dre-
wermann, by³oby wiêcej spokoju w Koœciele. Dodajmy jesz-
cze, ¿e gdyby Bóg nie mia³ pokory, ile¿ razy ukaza³by nasz¹
pychê.

3. Trzeci Janowy przymiot; trzeci kolor duchowej szaty,
która zdobi³a œw. Jana – to odwaga w g³oszeniu prawdy.
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Jan nie mówi³ „pod publiczkê”. Nie mówi³ tego, co chcieli
s³yszeæ ludzie. Na pustyni bêd¹c, g³osi³ twarde wezwanie do
pokuty. Nie lêka³ siê nazwaæ bogatych: „plemiê ¿mijowe”. Gdy
zauwa¿y³, ¿e Herod wzi¹³ sobie ¿onê swego brata Filipa, nie
udawa³, ¿e tego nie widzi, nie schowa³ g³owy w piasek, ale
odwa¿nie zaprotestowa³: „Nie godzi siê ci mieæ ¿ony twego
brata”. Za to trafi³ do lochów pa³acu Heroda, za swoj¹ jedno-
znaczn¹ postawê zosta³ stracony.

Cenimy ludzi klarownych, jednoznacznych, odwa¿nych,
podobnych do œw. Jana Chrzciciela. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II mianowa³ ostatnio 30 nowych kardyna³ów. Zauwa¿my, ¿e
s¹ to wielcy œwiadkowie Chrystusa, bohaterowie wiary w dzi-
siejszym œwiecie. Wœród nowo mianowanych jest kardyna³
Kazimierz Œwi¹tek z Bia³orusi. Do godnoœci kardynalskiej
szed³ drog¹ cierpienia. Kilkanaœcie lat przesiedzia³ w ³agrach
sowieckich. Zauwa¿my – nie ugi¹³ siê, niczego nie odwo³a³.
Nie powiedzia³: ja ju¿ przestajê g³osiæ Ewangeliê, ja zaprze-
stajê dzia³alnoœci, ja przestajê byæ ksiêdzem, tylko mnie pu-
œcie, tylko mi darujcie wolnoœæ. Niczego nie odwo³a³. ¯ad-
nych obietnic nie z³o¿y³. Dawa³ œwiadectwo prawdzie.

Podobnie ks. Popie³uszko. Dlatego zosta³ zabity. Czy za to
tylko, ¿e chrzci³, ¿e Msze odprawia³? Przede wszystkim za to,
¿e odwa¿nie g³osi³ prawdê. Nie przel¹k³ siê pogró¿ek. Prawda
by³a mu milsza ani¿eli jakiœ kompromis, ani¿eli uk³on dla przed-
stawicieli systemu. To by³a w³aœnie postawa œw. Jana Chrzci-
ciela.

Chcemy przybieraæ taki strój w tych koñcowych dniach Ad-
wentu. Strój ascezy: a wiêc zdobywania wartoœci duchowych,
strój pokory i strój mi³owania prawdy. Chcemy przywdziewaæ
takie szaty na wszystkich etapach naszych studiów na Wydziale.

Niech ta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem
Ksiêdza Kardyna³a usposobi nas do przyjêcia postawy œw.
Jana Chrzciciela; niech bêdzie wa¿nym momentem w naszym
przygotowaniu do œwiêtowania ziemskich narodzin Syna
Bo¿ego.
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Teologiczno-ascetyczne przes³anie
Zwiastowania Pañskiego

Katedra wroc³awska – 20 XII 1994

Iz 7,10-14; £k 1,26-38

Fragmenty Pisma Œwietego proklamowane na dzisiejszej,
jeszcze adwentowej liturgii nale¿¹ do najbardziej znanych.
Czytamy je czasem w ci¹gu roku, powtarzamy dwa razy
w Adwencie. Ich treœæ jest g³êboko wtopiona w klimat ad-
wentowego oczekiwania. Zwiastowanie Pañskie – wydarze-
nie prze³omowe w dziejach œwiata. Uwydatnijmy w tej re-
fleksji dwa wymiary tego wydarzenia: wymiar teologiczny
i wymiar ascetyczno-praktyczny.

1. Zwiastowanie Pañskie w wymiarze teologicznym

Zwiastowanie Pañskie jest wydarzeniem zbawczym, któ-
remu na imiê poczêcie, czyli wcielenie Syna Bo¿ego w ludz-
kiej naturze. Dokonuje siê ono w osobie Dziewicy Maryi, w Na-
zarecie. W zapisie ewangelicznym wydarzenie to przedstawio-
ne jest w formie spotkania wys³añca Bo¿ego z Maryj¹. W spo-
tkaniu tym toczy siê dialog. Dialog ten pozwala nam okreœliæ
postawê Boga i postawê Maryi.

Bóg stwierdza œwiêtoœæ, doskona³oœæ moraln¹ Maryi.
„B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹” (£k 1,28). Ta
œwiêtoœæ jest szczególnym darem Boga: „znalaz³aœ bowiem
³askê u Boga” (£k 1,30). Ta œwiêtoœæ jest dana ze wzglêdu na
osobê Syna Bo¿ego: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, które-
mu nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i bêdzie nazwany
Synem Najwy¿szego […] Jego panowaniu nie bêdzie koñca”
(£k 1,31-33).

Dzie³o poczêcia dokona siê za spraw¹ Ducha Œwiêtego:
„Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê.
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Dlatego te¿ œwiête, które siê narodzi, bêdzie nazwane Synem
Bo¿ym” (£k 1,35). Postawa Boga w zwiastowaniu to postawa
kogoœ, kto przychodzi do cz³owieka z niepojêtym darem, da-
rem dla ca³ej ziemi, dla wszystkich ludzi.

Buduje nas te¿ w zwiastowaniu postawa Maryi. Jest to naj-
pierw postawa nieœmia³oœci i medytacji s³owa Bo¿ego, przy-
niesionego przez anio³a: „Ona zmiesza³a siê na te s³owa i roz-
wa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie” (£k 1,29). Jest
to tak¿e postawa poszukiwania, dociekania prawdy: „Jak¿e siê
to stanie, skoro nie znam mê¿a?” (£k 1,34). Jest to wreszcie
postawa s³ugi; postawa ochotnego przyjêcia woli Bo¿ej: „Oto
ja, s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³o-
wa” (£k 1,38).

Zwiastowanie Pañskie jest czytelnym ods³oniêciem powo-
³ania Maryi. Jest to powo³anie jedyne, wyj¹tkowe. Wyj¹tkowy
jest Bo¿y dar, Bo¿e wezwanie. Wyj¹tkowa – jak na nas, ludzi
– jest tak¿e odpowiedŸ Maryi Dziewicy. Przez wielkoduszne
przyjêcie i doskona³e wype³nienie tego powo³ania Maryja sta-
³a siê najœwiêtsz¹ cór¹ naszej ziemi, najdoskonalsz¹ cz¹stk¹
Koœcio³a. Z woli Chrystusa sta³a siê matk¹ nowego ludu, na-
bytego przez Krew i œmieræ krzy¿ow¹, i chwalebne zmartwych-
wstanie Jej Syna. Dlatego tak Maryjê kochamy i jest nam tak
bliska i droga w Koœciele.

2. Zwiastowanie Pañskie w wymiarze ascetyczno-praktycznym

Zwiastowanie Pañskie, które dzisiaj rozwa¿amy w naszej
drodze do Betlejem, zawiera dla ka¿dego z nas przes³anie o cha-
rakterze ascetyczno-praktycznym.

Myœl¹c o Zwiastowaniu Maryi, uœwiadamiamy sobie, ¿e
i my prze¿ywamy w naszej codziennoœci takie ma³e zwiasto-
wania. Bóg nie wycofa³ siê z naszej historii, z naszego ¿ycia.
Dalej mówi i dzia³a. Powo³uje, mówi i dzia³a zawsze z mi³o-
œci¹. I jakby powtarza czêsto do ka¿dego z nas s³owa, które
us³ysza³a Maryja: „Nie bój siê![…] Dla Boga nie ma nic nie-
mo¿liwego” (£k 1,30a.37).
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Wpatrujemy siê tak¿e w postawê Maryi i pytamy, czy
w tych naszych zwiastowaniach jesteœmy do niej podobni.

a) Powiedzieliœmy – po pierwsze, ¿e Jej postawa w zwiasto-
waniu by³a postaw¹ kontemplacji, rozwa¿ania Bo¿ego s³owa.

¯yjemy w œwiecie, który krzyczy, ha³asuje i zasypywany
jest ludzkim, czasem bardzo tanim s³owem. Na naszej uczelni
uczymy siê wyciszenia, kontemplacji, rozwa¿amy M¹droœæ
Bo¿¹ zawart¹ w Jego s³owie. Jak¿e to jest wa¿ne, by w œwie-
cie zak³amanym, rozgadanym by³o rozwa¿ane w ludzkich ser-
cach s³owo Bo¿e, by³a g³êbsza refleksja nad sensem ¿ycia, nad
nasz¹ kondycj¹.

b) Po drugie – powiedzieliœmy, ¿e postawa Maryi w Naza-
recie, to postawa poszukiwania prawdy („Jak¿e to siê stanie,
skoro nie znam mê¿a”). Powiedzia³ kiedyœ ktoœ, ¿e cz³owiek
jest istot¹ stawiaj¹c¹ pytania. Czas naszej m³odoœci – to czas
stawiania pytañ, czas studiów, to czas dociekania prawdy. Na-
szym studiom teologicznym powinna zatem towarzyszyæ pa-
sja stawiania m¹drych pytañ, pasja dociekania prawdy. Tylko
ludzie znudzeni, zmêczeni, pysza³kowaci, egoiœci, uwa¿aj¹cy
siê za wszystkowiedz¹cych nie pytaj¹ i nie szukaj¹ prawdy.

c) Po trzecie – powiedzieliœmy, ¿e postawa Maryi to posta-
wa s³u¿ebnicy, postawa cz³owieka przyjmuj¹cego i wype³nia-
j¹cego wolê Boga. ¯yjemy w œwiecie, w którym ludzie chc¹
nadal panowaæ nad innymi, ¯yjemy w œwiecie, w którym siê
ludziom wmawia, ¿e s¹ wolni, ¿e powinni zrzucaæ z siebie
wszelkie zobowi¹zania, szczególnie pochodz¹ce spoza œwiata
ludzkiego, a wiêc od Boga. Studiujemy na uczelni, gdzie nam
mówi¹, ¿e wiernoœæ Bo¿emu Prawu, wype³nianie Prawa, czy-
ni cz³owieka wolnym, czyni cz³owieka pe³niejszym cz³owie-
kiem. Studiujemy na uczelni, gdzie nam mówi¹, ¿e najlepsz¹
œcie¿k¹ do wielkoœci, do s³awy, do œwiêtoœci jest s³u¿ba drugim.

Jak¿e zatem piêkn¹ drogê wydepta³a nam w ¿yciu Maryja,
pokazana dzisiaj w Zwiastowaniu. Oto za kilka dni staniemy
w naszych myœlach przed Ni¹ w Betlejem. Bêdziemy o Niej
œpiewaæ: „A u ¿³óbka Matka œwiêta czuwa sama uœmiechniêta
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nad Dzieci¹tka snem”. W duchu wdziêcznoœci i radoœci zaœpie-
wajmy: „Ach witaj, Zbawco, z dawna ¿¹dany”.

Chcemy prosiæ Zbawiciela w tej Eucharystii, aby zst¹pi³a
na nas moc Jego Ducha, byœmy w duchu Maryi witali wci¹¿
na nowo Chrystusa na ziemi i w Jej duchu wype³niali nasze
powo³anie.

W postawie œw. Jana Chrzciciela
na spotkanie z Nowo narodzonym

Katedra wroc³awska – 19 XII 1996

Sdz 13,2-7.24-25a; £k 1,5-25

1. Na œladach wydarzeñ poprzedzaj¹cych Bo¿e Narodzenie

Na fali p³yn¹cego czasu przybli¿amy siê do œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia w roku Pañskim 1996. Dzisiaj mia³y miejsce ostat-
nie w tym roku kalendarzowym wyk³ady na naszej Papieskiej
Uczelni. Wkraczamy powoli w atmosferê nadchodz¹cych
Œwi¹t. Za kilka dni staniemy wobec Tajemnicy Emmanuela.
Teksty biblijne œwi¹tecznej liturgii poprowadz¹ nas na miej-
sce, na którym „S³owo Cia³em siê sta³o”. Razem z Maryj¹,
Józefem i pasterzami staniemy przed narodzonym Bo¿ym Dzie-
ciêciem i zaœpiewamy z radoœci¹: „Ach witaj, Zbawco, z daw-
na ¿¹dany”, „O Bo¿e, b¹dŸ¿e pochwalony za Twe narodze-
nie”. Dziœ, gdy jesteœmy u kresu adwentowej drogi, zanim roz-
b³yœnie blask Nocy Betlejemskiej i zabrzmi œpiew kolêd, litur-
gia, któr¹ tu sprawujemy, prowadzi nas jeszcze po œladach wy-
darzeñ poprzedzaj¹cych Narodzenie Pañskie. Dziœ wypad³o
nam zawitaæ do rodziców ostatniego proroka Starego Przy-
mierza, Zachariasza i El¿biety. Tam nas bowiem zaprowadzi³
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tekst dzisiejszej Ewangelii. Co tam jest do zobaczenia i do us³y-
szenia? S¹ do zobaczenia szlachetni, bogobojni ma³¿onkowie.
Ewangelista napisa³ o nich: „Oboje byli sprawiedliwi wobec
Boga i postêpowali nienagannie wed³ug wszystkich przyka-
zañ i przepisów Pañskich” (£k 1,6). Oczy wielu patrzy³y na
nich podejrzliwie, bo oto Bóg jakby zapomnia³ o nich, zagnie-
wa³ siê na tych sprawiedliwych, nie daj¹c im potomstwa. Zresz-
t¹ zdarzy³o siê to nie pierwszy raz. Podobnie dzia³o siê przy
narodzinach Abrahama, Izaaka czy Moj¿esza. Oto tak¿e w So-
rea, w pokoleniu Dana, jak g³osi dziœ tekst pierwszego czyta-
nia, m¹¿ imieniem Manoach z ¿on¹ d³ugie lata czekali na po-
tomstwo. I w sytuacji po ludzku przegranej, z wielkim opóŸ-
nieniem odezwa³ siê Bóg. Powo³a³ do ¿ycia, wyposa¿y³ w moc
i pos³a³ z misj¹ ratowania narodu z r¹k Filistynów mocnego
swego wybrañca, Samsona. Tutaj tak¿e, w sêdziwe ma³¿eñ-
stwo El¿biety i Zachariasza wkracza Najwy¿szy ze swoim pla-
nem, bo trzeba by³o przygotowaæ naród na przyjêcie Oczeki-
wanego. Trzeba nam jeszcze raz zas³uchaæ siê w anielskie s³o-
wa skierowane do Zachariasza w œwi¹tyni. Jest tam bowiem
zapowiedŸ tego, co potem dok³adnie urzeczywistni³o siê w ¿y-
ciu i dzia³alnoœci Poprzednika Pañskiego, a co tak¿e w jakiœ
sposób dotyczy ka¿dego z nas. „Nie bój siê, Zachariaszu: two-
ja proœba zosta³a wys³uchana: ¿ona twoja El¿bieta urodzi ci
syna, któremu nadasz imiê Jan. Bêdzie to dla ciebie radoœæ
i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyæ siê bêdzie. Bêdzie
bowiem wielki w oczach Pana (wina i sycery piæ nie bêdzie
i ju¿ w ³onie matki nape³niony bêdzie Duchem Œwiêtym). Wielu
spoœród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pój-
dzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza (¿eby serca ojców
nak³oniæ ku dzieciom, a niepos³usznych do usposobienia spra-
wiedliwych), by przygotowaæ Panu lud doskona³y” (£k 1,13-
-17). W zapowiedzi tej kryje siê streszczenie ca³ej misji Jana.
By³a to misja przygotowania narodu na przyjêcie Zbawiciela
i misja samego przedstawienia, pokazania Go œwiatu. Jak pro-
rok z Ain-Karim tê misjê wype³ni³? na jakiej drodze „sta³ siê
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wielkim w oczach Pana”? dlaczego Chrystus móg³ o nim po-
wiedzieæ: „Miêdzy narodzonymi z niewiast nie powsta³ wiêk-
szy od Jana Chrzciciela”  (Mt 11,11)?

2. Znamiona misji œw. Jana Chrzciciela

Stoj¹c przed Zachariaszow¹ wizj¹ powo³ania jego syna,
u kresu Adwentu, pobiegnijmy raz jeszcze naszym wzrokiem
za Janem; pozbierajmy rozproszone adwentowe myœli o Ja-
nie i popatrzmy, z jakich kamieni uk³ada³ drogê Bóg dla swe-
go Syna.

Po pierwsze: Janowa droga ¿ycia by³a drog¹ modlitwy i mil-
czenia przed Bogiem. Jan zostawi³ swój rodzinny dom. Zosta-
wi³ na jakiœ czas ludzi i poszed³ na pustyniê. Wiedzia³, ¿e na
pustyni przebywali prorocy. Wiedzia³, ¿e w ciszy pustyni przy-
chodzi do cz³owieka Bóg. Jakby przeczu³, ¿e tak¹ drog¹ pój-
dzie zapowiadany przezeñ Zbawiciel, ¿e bêdzie czêsto ucieka³
od ludzi, by ca³e noce spêdzaæ na modlitwie, aby byæ sam na
sam z Ojcem. Zrozumia³ Jan, ¿e Bóg lubuje siê przede wszyst-
kim w ludziach wewnêtrznie wyciszonych.

Jesteœ studentk¹, studentem teologii. Masz ju¿ wkrótce prze-
j¹æ, przed³u¿yæ misjê œw. Jana Chrzciciela jako pracownik ka-
techezy, jako œwiecki teolog. Nie uda ci siê to bez modlitwy,
bez pobytu na pustyni. Przypominaj¹ ci od czasu do czasu, ¿e
teologiê trzeba studiowaæ na klêczkach, ¿e prawdy zas³yszane
na wyk³adach trzeba przetrawiæ przed Bogiem. Jeœli tego do
tej pory nie robi³eœ, to ci¹gle nie wiesz, o co chodzi w teologii,
to byæ mo¿e tracisz niepotrzebnie czas.

Po drugie: Na Janowej drodze ¿ycia le¿a³y kamienie poku-
ty, ascezy, wyrzeczenia i surowoœci. Ewangeliœci zanotowali:
„Jan nosi³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o
bioder, a ¿ywi³ siê szarañcz¹ i miodem leœnym” (Mk 1,6). Dla-
tego Jezus mówi³ do t³umów o Janie: „Coœcie wyszli ogl¹daæ
na pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? […] Cz³owieka
w miêkkie szaty odzianego?” (Mt 11,7-8). A wiêc Jan by³ cz³o-
wiekiem trudu i wyrzeczenia. W sytuacji pokutnika móg³ œmie-
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lej wo³aæ: „Nawróæcie siê, bo bliskie jest królestwo niebie-
skie” (Mt 3,1); „Jam g³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie
drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego” (£k 3,4); „Plemiê
¿mijowe, kto wam pokaza³, jak uciec przed nadchodz¹cym gnie-
wem? Wydajcie wiêc owoce godne nawrócenia” (£k 3,7-8).

Dlaczego narzekasz, ¿e ci ciê¿ko, ¿e masz kiepsk¹ stancjê,
¿e nie dojadasz, ¿e brak pieniêdzy na kino, ¿e kole¿anka ma
lepsze futro. Nie wstydŸ siê byæ ubogim duchem, nie bój siê
ascezy. Z pozycji cz³owieka ubogiego lepiej siê g³osi Ewan-
geliê, raŸniej siê rozprawia o wymaganiach Bo¿ego prawa.

Po trzecie: Janowa droga wydeptywana ku Zbawicielowi
by³a goœciñcem wielkiej pokory. Ten prorok pustyni zna³ praw-
dê o sobie. Mimo cierpkich s³ów kierowanych do s³uchaczy,
mimo stawianych ¿¹dañ zosta³ t³umnie otoczony przez ludzi.
Ewangeliœci odnotowali: „Wówczas ci¹gnê³y do niego Jero-
zolima oraz ca³a Judea i ca³a okolica nad Jordanem” (Mt 3,5).
Wielu próbowa³o mu wmówiæ, ¿e chyba jest Mesjaszem albo
Eliaszem, albo innym prorokiem. On zaprzeczy³ i og³asza³ wiel-
koœæ Tego, którego zapowiada³: „Ja was chrzczê wod¹, lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien roz-
wi¹zaæ rzemyka u sanda³ów” (£k 3,16). A kiedy indziej wy-
zna³: „Potrzeba, by On wzrasta³, a ja siê umniejsza³” (J 3,30).
Gdy Chrystus rozpocz¹³ publiczn¹ dzia³alnoœæ, Poprzednik, tak
ceniony przez ludzi, usun¹³ siê w cieñ.

Dlaczego siê wynosisz nad innych, dlaczego siê m¹drzysz,
dlaczego chcesz byæ naj³adniejsza, dlaczego sob¹ chcesz prze-
s³aniaæ Chrystusa? Pamiêtaj, im wiêcej ci przybywa lat, im
wiêcej przybywa ci wiedzy, im wy¿sze stopnie bêd¹ zdobiæ
twoje nazwisko, tym masz byæ pokorniejszy.

I wreszcie – po czwarte: Janowa droga ¿ycia to droga nace-
chowana niezwyk³¹ gorliwoœci¹ i nies³ychan¹ odwag¹. Jan
w swojej gorliwoœci dorówna³, a mo¿e i przewy¿szy³ najwiêk-
szych proroków. Dlatego nazywano go nowym Eliaszem.
W sprawach prawdy i dobra nie zna³ kompromisu. By³ zawsze
jednoznaczny i prostolinijny. Taki pozosta³ do œmierci. Dlate-
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go pod koniec ¿ycia wybra³ wiêzienie ani¿eli biernoœæ wobec
z³a. Z takim te¿ nastawieniem po³o¿y³ sw¹ g³owê pod miecz
kata w lochach pa³acu Heroda.

Pamiêtaj, prawdy, któr¹ zdobywasz na uczelni teologicz-
nej, nie bêd¹ g³askaæ. Bêd¹ j¹ krzy¿owaæ, oœmieszaæ. ¯ebyœ
siê nie przestraszy³. Jeœli zechcesz przy niej staæ, to zap³acisz
za to, mo¿e nawet wiele. Ale powiem ci, ¿e siê op³aci, napraw-
dê siê op³aci stawaæ zawsze po stronie prawdy.

Oto, Moi Drodzy, odczytana z ewangelicznych œladów dro-
ga do Chrystusa wydeptana przez proroka Adwentu, droga
ju¿ zapowiedziana Zachariaszowi w œwi¹tyni: „Bêdzie on
wielki w oczach Pana”; „A ty, o dzieciê, prorokiem Najwy¿-
szego zwaæ siê bêdziesz, gdy¿ pójdziesz przed Panem toro-
waæ Jemu drogi”.

3. Z czym na spotkanie z Nowo narodzonym?

Z czym odejdziemy ze spotkania z dzisiejszym ewangelicz-
nym opowiadaniem, co wyniesiemy z ogl¹du ¿ycia Poprzed-
nika Pañskiego, który jest Patronem naszej ca³ej archidiecezji
i katedry wroc³awskiej? Z czym za chwilê staniemy przed Tym,
który tu, wœród nas, urzeczywistnia w sakramentalnym znaku
swoj¹ ofiarê Krzy¿a i z czym pójdziemy na spotkanie z Nim
w Noc Bo¿ego Narodzenia? Pójdziemy z przeœwiadczeniem,
¿e Bóg jest Tym, kto wyraŸnie wkracza w ludzkie ¿ycie, jest
Tym, kto powo³uje, jest Tym, kto dla wype³nienia planów swo-
jej mi³oœci czyni rzeczy niemo¿liwe. Zabierzemy z tego miej-
sca œwiadomoœæ, i¿ powo³anie Jana by³o w jakimœ sensie za-
powiedzi¹ naszego powo³ania. To my w³aœnie dziœ otrzymali-
œmy od Boga szczególny mandat w Koœciele: mandat przygo-
towywania ludzi na uczniów Chrystusa, mandat ukazywania
Zbawiciela wspó³czesnemu œwiatu. Poprzednik Pañski wydep-
ta³ nam drogê wzorcow¹ do Chrystusa, pokaza³, w jaki sposób
nale¿y wywi¹zywaæ siê z otrzymanej od Boga misji. Proœmy
pokornie dziœ Pana, by nas nie tylko umocni³ w tym przekona-
niu, ale by nas tak¿e moc¹ swoj¹ przyniesion¹ na ziemiê wspo-
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móg³ w ochoczym podejmowaniu tej w³aœnie drogi. Chwila
jest wielka, bo oto Pan przybêdzie i w tej Eucharystii. I dzi-
siaj, i w noc Bo¿ego Narodzenia, i w czasie Kongresu Eu-
charystycznego, i na koñcu czasu spe³ni siê prawda adwen-
towych s³ów: „Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzesz¹ œwiêtych nam
przybêdzie. Wielka œwiat³oœæ w dzieñ ów bêdzie. Alleluja,
Alleluja”.

W postawie œw. Józefa – na spotkanie
z Emmanuelem

Katedra wroc³awska – 18 XII 1999

Jr 23,5-8; Mt 1,18-24

1. U bram œwi¹tecznych dni

Przybli¿amy siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Ju¿ dzisiaj
zakoñczy³y siê zajêcia na naszej uczelni. Nastawiamy siê du-
chowo do prze¿ycia nadchodz¹cych dni. Wszyscy lubimy te
œwiêta. Lubimy, mimo ¿e przypadaj¹ w czasie, gdy dni s¹ krót-
kie, kiedy s³oñce s³abo œwieci, kiedy w przyrodzie jest ch³od-
no, a czasem i deszczowo. Lubimy te œwiêta, gdy¿ przynosz¹
nam one na nowo wielk¹ prawdê o mi³uj¹cym nas Bogu; o Bo-
gu, który „tak umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzone-
go da³” (J 3,16), który sta³ siê cz³owiekiem, który zamieszka³
tu, na ziemi, wœród nas.

Ju¿ za kilka dni pójdziemy w myœlach do Betlejem na spo-
tkanie z Nowo narodzonym. Staniemy w duchu z pasterzami
i zaœpiewamy: „Ach, witaj, Zbawco, z dawna ¿¹dany […] We-
so³¹ Nowinê, bracia, s³uchajcie, Niebiesk¹ Dziecinê ze mn¹
witajcie”.
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Na naszej drodze do Betlejem, tu¿ przed œwiêtami, liturgia
Koœcio³a przybli¿a nam zdarzenia i ludzi zwi¹zanych z pierw-
szym przyjœciem Chrystusa na ziemiê, zwi¹zanych z Bo¿ym
Narodzeniem.

Najczêœciej w liturgii przedœwi¹tecznej zatrzymujemy siê
przed tajemnic¹ Zwiastowania Pañskiego, które mia³o miej-
sce w Nazarecie. Liturgia tych dni prowadzi nas tak¿e do domu
œw. El¿biety, ukazuj¹c ten dom w czasie nawiedzenia Maryi
albo w czasie narodzin œw. Jana Chrzciciela.

Dziœ tekst Ewangelii prowadzi nas do œw. Józefa, cz³owie-
ka zwi¹zanego z Bo¿ym Narodzeniem, œwiadka Bo¿ego Na-
rodzenia. Ten szczególny œwiêty ma nam tyle do powiedzenia
– nie tyle s³owami, gdy¿ w Ewangelii milczy, ale swoj¹ posta-
w¹ wobec Boga, wobec Maryi, wobec Jezusa.

2. Przedœwi¹teczne przes³anie œw. Józefa

S³owo Bo¿e og³oszone nam w dzisiejszej liturgii ukazuje
nam dwa przymioty mê¿a Maryi: przymiot prawoœci – „M¹¿
Jej, Józef, który by³ cz³owiekiem prawym” (Mt 1,19); i przy-
miot pos³uszeñstwa Bogu – „Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczy-
ni³ tak, jak mu poleci³ anio³ Pañski” (Mt 1,24).

Gdy mamy siê wybraæ do Betlejem na spotkanie z Nowo
narodzonym, chcemy ubraæ siê w te przymioty, chcemy przy-
odziaæ siê w prawoœæ i pos³uszeñstwo.

Prawoœæ: prawoœæ w myœleniu, mówieniu i dzia³aniu. Pra-
woœæ to postawa budowania na prawdzie – przede wszystkim
na prawie Bo¿ym. Prawoœæ jest wiernoœci¹ prawdzie, jest wier-
noœci¹ mi³oœci, jest trwaniem przy Bogu, przy Jego s³owie.
Spotykamy czasem ludzi, którzy co innego myœl¹, co innego
mówi¹, a jeszcze co innego czyni¹. S¹ ludŸmi zafa³szowany-
mi, ob³udnymi. Z takiej postawy mo¿e byæ coœ w ka¿dym z nas.
Dlatego winniœmy siê leczyæ, winniœmy d¹¿yæ do postawy pra-
woœci œw. Józefa.

Drugi przymiot Józefowy – to pos³uszeñstwo. Jest ono dzi-
siaj bardzo niemodne, zwalczane. Ale oto widzimy, ¿e im wiê-
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cej na ziemi ludzi niepos³usznych Bogu, tym wiêcej nieszczê-
œcia. Wszelkie z³o rodzi siê z niepos³uszeñstwa Bogu. Nikt z lu-
dzi jeszcze nie ¿a³owa³, ¿e by³ pos³uszny Bogu. Pos³uszeñ-
stwo to przejaw pokory, wiernoœci, mi³oœci. Przez pos³uszeñ-
stwo Chrystusa zostaliœmy odkupieni. Przez nasze pos³uszeñ-
stwo Bogu i Koœcio³owi wydeptujemy sobie drogi ku œwiêto-
œci, przybli¿amy siê do naszego zbawienia.

3. W postawie œw. Józefa do ¿³óbka

Gdy zatem pójdziemy w noc Bo¿ego Narodzenia na spo-
tkanie z Nowo narodzonym, przyobleczmy siê w strój œw. Jó-
zefa, przywdziejmy szaty prawoœci i pos³uszeñstwa. Niech
nasze œwiêtowanie wcielenia Bo¿ego Syna, rocznicy Jego za-
mieszkania w widzialnej postaci na ziemi, niech bêdzie po³¹-
czone z nasz¹ duchow¹ przemian¹; niech siê wyrazi w przyjê-
ciu postawy uczciwoœci, prawoœci i pos³uszeñstwa Bogu w ka¿-
dej sytuacji naszego ¿ycia.

Ku pe³niejszej radoœci

Katedra wroc³awska – 20 XII 2000

 Iz 7,10-14; £k 1,26-38

1. Aktualnoœæ wezwania do radoœci

Jesteœmy w trzecim tygodniu Adwentu. Mamy za sob¹ nie-
dzielê, okreœlan¹ w liturgii niedziel¹ Gaudete – „Radujcie siê”.
To wezwanie œw. Paw³a towarzyszy nam w ostatnich dniach
adwentowej drogi. Na kartkach œwi¹tecznych, tych najbardziej
standardowych, które piszemy i które otrzymujemy, widniej¹
zazwyczaj s³owa „Weso³ych Œwi¹t”. Takie te¿ s³owa ludzie
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wypowiadaj¹ najczêœciej do siebie przy rozstaniach przedœwi¹-
tecznych. S³owa, które czêsto wypowiadamy, mog¹ traciæ na
wartoœci, mog¹ stawaæ siê pustym sloganem, elementem ruty-
ny i bezmyœlnoœci.

Zadaniem ka¿dej uczelni, zw³aszcza humanistycznej,
a w szczególnoœci teologicznej, jest podejmowanie refleksji,
namys³u – w pierwszym rzêdzie – nad s³owem Bo¿ym – ale
tak¿e nad mówieniem ludzkim. Pog³êbianie sensu, odkrywa-
nie treœci Bo¿ego s³owa i Bo¿ego dzia³ania, a tak¿e ludzkiego
mówienia i dzia³ania – to wa¿ny element naszego ¿ycia aka-
demickiego.

W kontekœcie og³oszonego s³owa Bo¿ego, które dziœ przy-
wo³uje przed nasz¹ œwiadomoœæ radosne wydarzenie z Naza-
retu, kiedy w Zwiastowaniu Pañskim „S³owo sta³o siê cia³em”
– zatrzymajmy siê w naszej liturgicznej refleksji nad wezwa-
niem do œwi¹tecznej radoœci. Zaznaczmy od razu, i¿ chcemy
tu mówiæ o radoœci g³êbszej, bardziej trwa³ej, któr¹ w chrze-
œcijañstwie nazywa siê radoœci¹ Bo¿¹. Zatem nie interesuje nas
radoœæ zdawkowa, grzecznoœciowa, radoœæ telewizyjna, czê-
sto wystudiowana przed lustrem, a wiêc tzw. radoœæ na pokaz.
Nie bêdziemy te¿ mówiæ o wrodzonym, jakby zakodowanym
w genach radosnym usposobieniu, które podziwiamy i które
uznajemy za wielki dar Bo¿y. Wiemy, ¿e takim wielkim darem
radoœci i pogody ducha dysponuje nasz Ksi¹dz Kardyna³ Me-
tropolita. Mówmy o radoœci, któr¹ trzeba w sobie wypracowy-
waæ, która jest konsekwencj¹ odpowiedniego dzia³ania, okre-
œlonego stylu ¿ycia. Radoœæ jest zawsze konsekwencj¹ czegoœ,
konsekwencj¹ pewnych postaw, które w trudzie powinniœmy
wypracowywaæ. Pytamy wiêc, czego jest konsekwencj¹, czy
inaczej – gdzie s¹ Ÿród³a radoœci chrzeœcijañskiej?

2. •ród³a chrzeœcijañskiej radoœci

Dla przejrzystoœci podzielmy je na Ÿród³a naturalne, przy-
rodzone i nadprzyrodzone, pamiêtaj¹c, ¿e w praktyce siê one
przenikaj¹.
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a) •ród³a naturalne

aa) Radoœæ z odkrywania prawdy
Na to Ÿród³o radoœci zwróci³ uwagê Jan Pawe³ II w prze-

mówieniu do ludzi nauki i kultury wyg³oszonym w kolegiacie
œw. Anny w Krakowie, w dniu 8 czerwca 1997 r., na spotkaniu
z okazji szeœæsetlecia Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. Mówi¹c o obowi¹zku wytrwa³ego poszukiwania
prawdy, Ojciec Œwiêty powiedzia³, ¿e „poznanie prawdy rodzi
jedyn¹ w swym rodzaju duchow¹ radoœæ” (gaudium veritatis).
Prawda cieszy. Radoœæ jako cnota chrzeœcijañska jest konse-
kwencj¹ zdobywania, osi¹gania prawdy. I odwrotnie, gdy nas
ktoœ ok³amie, doznajemy smutku.

Dodajmy tu, ¿e s¹ ró¿ne prawdy. Dlaczego? – bo przeboga-
ta jest rzeczywistoœæ. Prawda dotyczy ró¿nej rzeczywistoœci.
Na naszej uczelni zdobywamy prawdê szczególn¹. Jest to praw-
da tycz¹ca nie tyle œwiata materialnego, jego struktury, prawi-
de³ dzia³ania, ale prawda tycz¹ca cz³owieka, szczególnie jego
ducha – prawda tycz¹ca naszego powo³ania, postêpowania, zba-
wienia, wreszcie prawda tycz¹ca samego Boga. Wiele z tych
prawd nazywamy prawdami wiary, gdy¿ przyjmujemy je wia-
r¹. Ta prawda powinna bardziej cieszyæ ni¿ prawda tycz¹ca
np. budowy materii. Niech nas ta prawda rzeczywiœcie cieszy.
T¹ prawd¹ dzielimy siê z ludŸmi. Przez ni¹ wyprowadzamy
ludzi ze smutku i wprowadzamy na drogi radoœci.

bb) Radoœæ z doœwiadczania dobra
Owo doœwiadczenie mo¿emy rozumieæ dwojako: jako do-

œwiadczanie dobra przyjmowanego od kogoœ i jako doœwiad-
czenie czynienia dobra komuœ. Wiemy, jak bardzo nas ciesz¹
gesty dobroci, ¿yczliwoœci doznawane od drugich. To jakby
s³oñce nam wtedy jaœniej zaœwieci³o. Pomna¿amy tak¿e ra-
doœæ w sobie, gdy czynimy drugim dobrze, gdy idziemy za
g³osem sumienia i ochoczo wype³niamy nasz¹ powinnoœæ. Ile¿
satysfakcji i radoœci daje taka postawa!
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cc) Radoœæ z doœwiadczania piêkna
Autentyczne piêkno cieszy – to naturalne zakodowane

w przyrodzie: w piêknych krajobrazach, widokach górskich,
tzw. cudach natury. Cieszy tak¿e piêkno zakute w materiale
przez twórcê, artystê. Dlatego dra¿ni¹ nas kicze, tandeta.

b) •ród³a nadprzyrodzone

aa) Radoœæ z doœwiadczenia Boga
Jest to szczególnie wa¿ne Ÿród³o naszej chrzeœcijañskiej ra-

doœci. Takiej radoœci doœwiadczali œwiêci, przyjaciele Boga. Nie
szukajmy wielu przyk³adów. Popatrzmy jedynie na Królow¹
Wszystkich Œwiêtych, na Maryjê, bohaterkê dzisiejszej Ewan-
gelii. Z radoœci¹ przyjê³a Bo¿e s³owo i prze¿ywa³a ci¹gle radoœæ
przed Bogiem. Sama o tym powiedzia³a w czasie nawiedzenia
œw. El¿biety: „I raduje siê duch mój w Bogu, Zbawcy moim”
(£k 1,47). Je¿eli jesteœ smutny, to pytaj o twój zwi¹zek z Bo-
giem!

bb) Radoœæ z przyjmowania Bo¿ego Mi³osierdzia
W ¿yciu nie wszystko nam wychodzi. Zawodzimy raz po

raz Pana Boga. Krzywdzimy tak¿e naszych bliŸnich. Radoœæ
wtedy zamienia siê w smutek. Kiedy jednak staniemy przed
krzy¿em i prosimy o przebaczenie, kiedy wyrzucimy z siebie
grzech przed Bogiem – wraca radoœæ. Dobrze o tym wiesz.

cc) Radoœæ z wype³niania woli Bo¿ej
To tak¿e pewna droga do ubierania siê w szatê radoœci. Nikt

jeszcze nie ¿a³owa³, ¿e by³ pos³uszny Bogu. ¯ycie ci¹gle nas
przekonuje i potwierdza, ¿e warto s³uchaæ Pana Boga. Wierne
wype³nianie Jego woli prowadzi do radoœci.

3. Wnioski praktyczne

Droga m³odzie¿y! Œwiatu dzisiejszemu dokuczaj¹ ró¿ne
choroby. Jedn¹ z nich jest smutek. Na Zachodzie pojawiaj¹ siê
has³a: „Witaj, smutku! niech ¿yje bezsens!” Jesteœmy œwiad-
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kami dekonstrukcji tradycyjnych chrzeœcijañskich wartoœci.
Czyni¹ to skrajne odmiany dzisiejszego liberalizmu. Panosze-
niu siê smutku sprzyjaj¹ tak¿e doœwiadczenia ¿yciowe: nie-
powodzenia, pora¿ki, choroby, zmartwienia, brak perspektyw,
iluzoryczna przewaga z³a nad dobrem, k³amstwa nad prawd¹.
Jako chrzeœcijanie jesteœmy wezwani do krzewienia chrzeœci-
jañskiej radoœci. Ma ona fundament w naszej wierze, nadziei
i mi³oœci. Jest konsekwencj¹ tych postaw, na które wczeœnie
wskazaliœmy.

Drodzy m³odzi przyjaciele, tyle¿ mamy wezwañ do rado-
œci. Na ka¿dej uroczystoœci inauguracji roku akademickiego
œpiewamy s³owa: Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus –
„Cieszmy siê wiêc, dopóki jesteœmy m³odzi”. S³u¿ymy Ewan-
gelii, która oznacza Dobr¹ Nowinê, radosn¹ nowinê o zbawie-
niu. Jesteœmy w czasie Adwentu, który jest czasem radosnego
oczekiwania. Przybli¿amy siê do radosnych œwi¹t Narodzenia
Pana. Za kilka dni, w noc Bo¿ego Narodzenia us³yszymy na
nowo wezwanie anielskie: „Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹,
która bêdzie udzia³em ca³ego narodu: dziœ w mieœcie Dawida
narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjas,z Pan”
(£k 2,10-11). Wypraszajmy sobie na tej przedœwi¹tecznej, na-
szej wspólnotowej, akademickiej Eucharystii cnotê chrzeœcijañ-
skiej radoœci, byœmy za wzorem betlejemskich anio³ów i paste-
rzy oraz wszystkich znakomitych œwiadków Chrystusa stawali
siê w œwiecie, w naszych œrodowiskach rodzinnych, parafialnych
i tak¿e tu, na naszej uczelni – zwiastunami chrzeœcijañskiej ra-
doœci.
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B. W trakcie roku akademickiego

M¹droœæ i pokora – przymioty zdobi¹ce
prawdziwego teologa

Kaplica PWT – 28 I 1997

Mdr 7,7-10.15-16; Mt 23,8-12

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
(1225-1274). Zyska³ on sobie wœród potomnych tytu³: philo-
sophorum decus et theologorum princeps – „ozdoba filozo-
fów i ksi¹¿ê teologów”. Mówi¹ niektórzy, ¿e jest najwiêkszym
œwiêtym wœród uczonych i najwiêkszym uczonym wœród œwiê-
tych. W historiografii teologicznej i filozoficznej poœwiêcono
mu chyba najwiêcej dzie³ ze wszystkich œwiêtych Koœcio³a.
Papie¿ Leon XIII og³osi³ go patronem uczelni katolickich.
W dokumentach zaœ ostatnich papie¿y znajdujemy zalecenie,
aby wyk³adaæ teologiê w duchu œw. Tomasza z Akwinu. Pyta-
my, czym sobie zas³u¿y³ Tomasz na tak wielkie uznanie
w chrzeœcijañstwie, w Koœciele. Maj¹c na myœli dzisiejsze czy-
tania, mo¿na odpowiedzieæ, i¿ ca³a wielkoœæ œw. Tomasza wy-
ros³a z jego dwóch wielkich przymiotów ducha: z m¹droœci
i pokory.

2. Œw. Tomasz wzorem pokornej m¹droœci

Liturgia dzisiejsza przynios³a nam przepiêkny tekst doty-
cz¹cy m¹droœci: „Modli³em siê i dano mi zrozumienie, przy-
zywa³em, 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-
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to wobec niej jest garœci¹ piasku, a srebro przy niej ma wartoœæ
b³ota. Umi³owa³em j¹ nad zdrowie i piêknoœæ i wola³em j¹ mieæ
ani¿eli œwiat³oœæ, bo nie zna snu blask od niej bij¹cy. Bóg jest
bowiem i przewodnikiem m¹droœci, i tym, który mêdrcom na-
daje kierunek” (Mdr 7,7-10.15). Powy¿sze piêkne s³owa od-
nosimy do œw. Tomasza. To on otrzyma³ dar m¹droœci od Boga.
„Modli³em siê i dano mi zrozumienie, przyzywa³em, i przy-
szed³ na mnie duch m¹droœci”. Z pewnoœci¹ modli³ siê o ten
wielki dar Tomasz. W ¿yciorysach czytamy, ¿e nigdy nie za-
siad³ do pisania, nigdy te¿ nie poszed³ na wyk³ad, nie uklêk-
n¹wszy wczeœniej do modlitwy. Œw. Tomasz nie tylko modli³
siê o m¹droœæ, ale ca³e ¿ycie poszukiwa³ tej m¹droœci. Szuka³
jej najpierw w s³owie Bo¿ym, w Objawieniu. Napisa³ komen-
tarze do prawie wszystkich ksi¹g biblijnych. Szuka³ tej m¹-
droœci u ojców Koœcio³a i u myœlicieli staro¿ytnych. Szuka³
tak¿e tej m¹droœci w kontemplacji œwiata. W œwiecie widzia³
œlady samego Boga. By³ wiêc cz³owiekiem wielkiej kontem-
placji, nie tylko nadprzyrodzonej, ale i przyrodzonej. Lubi³
w ¿yciu milczeæ. Gdy uczy³ siê u œwiêtego mistrza œw. Alber-
ta, mówiono o nim, ¿e jest „milcz¹cym wo³em”. Jednak¿e ju¿
Albert przepowiedzia³, ¿e kiedyœ „zaryczy” i zadziwi sw¹ m¹-
droœci¹ œwiat. Tak te¿ siê sta³o. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
Tomasz ceni³ m¹droœæ bardzo wysoko, wy¿ej ni¿ z³oto i sre-
bro, wiêcej ni¿ zdrowie i bogactwa. Wiedzia³, ¿e m¹droœæ po-
chodzi od samego Boga i ¿e jest godna poszukiwania i zdoby-
wania, ¿e jej posiadanie uszczêœliwia cz³owieka, ¿e napawa
go radoœci¹.

Drugi przymiot, który dzisiejsza liturgia ka¿e nam ³¹czyæ
z Tomaszem – to pokora. Tomasz zna³ i wype³nia³ s³owa Chry-
stusa, czytane dziœ na liturgii w dniu jego liturgicznego wspo-
mnienia. Nie uznawa³ siê za nauczyciela i mistrza. Wiedzia³,
¿e jedynym Nauczycielem i jedynym Mistrzem jest Chrystus.
Tomasz mia³ wielki respekt dla tajemnicy, dla prawdy. Pod
koniec ¿ycia potrafi³ wypowiedzieæ nad tomami swoich napi-
sanych dzie³ jedno s³owo: s³oma. Uwa¿a³, ¿e to, co napisa³
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o Bogu i o zbawieniu, jest bardzo ma³e wobec tego, kim Bóg
jest naprawdê, wobec tego, czym jest naprawdê zbawienie.
Umia³ wiêc Tomasz po³¹czyæ w sobie m¹droœæ z pokor¹.

3. 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
tego typu wiedzy, która jest m¹droœci¹, bardzo potrzebuje. Cz³o-
wiek bowiem ci¹gle boryka siê z egzystencjalnymi pytaniami,
na które nie znajduje odpowiedzi w naukach technicznych,
przyrodniczych. Odpowiedzi na pytania o sens ¿ycia, cierpie-
nia, czynienia dobra, ¿ycia po œmierci nie znajdziemy w wie-
dzy przyrodniczej czy technicznej, ale w m¹droœci teologicz-
no-filozoficznej, w m¹droœci, która ostatecznie pochodzi od
Boga. Ceñmy sobie to wybranie, jakiego dost¹piliœmy, ¿e jest
nam dane studiowaæ, zg³êbiaæ wiedzê, która jest zarazem m¹-
droœci¹. Niech nas zdobi tak¿e drugi wa¿ny przymiot, który
tkwi³ w osobowoœci œw. Tomasza – przymiot pokory. Niedaw-
no obchodziliœmy Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan.
Przypomnieliœmy sobie, ¿e przyczyn¹ podzia³u chrzeœcijañ-
stwa by³y w du¿ej mierze wzglêdy ambicjonalne. Gdyby pa-
triarchowie, papie¿e, biskupi, teologowie, kap³ani mieli wiê-
cej pokory na pewno nie dosz³oby do potargania jednoœci Ko-
œcio³a. Tych przem¹drza³ych teologów spotykamy tak¿e dzi-
siaj. S¹ to krytykanci, którzy wszystko wiedz¹ najlepiej, któ-
rzy krytykuj¹ Papie¿a, którym jest po prostu brak pokory. Znam
takiego m³odego teologa, który po napisaniu kilku drobnych
artyku³ów uwa¿a³, ¿e ju¿ jest tak m¹dry, ¿e wszyscy powinni
siê mu k³aniaæ i go podziwiaæ. Módlmy siê w tej Eucharystii
o ducha m¹droœci i pokory w naszym zg³êbianiu i przekazy-
waniu prawdy. Niech zarówno nam, profesorom, jak i wam,
studentom, przybywa z wiekiem m¹droœci. Niech tak¿e wraz
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z m¹droœci¹ przybywa nam pokory, której przyk³ad pozosta-
wi³ nam sam Chrystus.

Z teologii œwiadectwa

Kaplica PWT – 13 III 1997

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

1. Chrystus – nowy Moj¿esz naszym Orêdownikiem

Z pewnoœci¹ jesteœmy trochê podobni do ludzi, którzy pod
wodz¹ Moj¿esza wêdrowali z ziemi niewoli do Ziemi Obieca-
nej; podobni tak¿e do s³uchaczy, do których Chrystus wypo-
wiedzia³ s³owa skierowane dziœ do nas w Ewangelii. Naród
wêdruj¹cy przez pustyniê zapomnia³ o prawdziwym Bogu.
Utworzy³ sobie pos¹g cielca ulany z metalu i oddawa³ mu po-
k³on. Bóg – jak mówi tekst Ksiêgi Wyjœcia – zapali³ siê gnie-
wem na swój lud. I w takiej sytuacji staje przed Bogiem przed-
stawiciel wêdruj¹cego ludu – Moj¿esz; staje z b³agaln¹ proœ-
b¹: „Odwróæ zapalczywoœæ Twego gniewu i zaniechaj z³a, ja-
kie chcesz zes³aæ na twój lud” (Wj 32,12b). Bóg daje siê ub³a-
gaæ i nie zsy³a kary na przewrotnych ludzi: „Wówczas to Pan
zaniecha³ z³a, jakie zamierza³ zes³aæ na swój lud” (Wj 32,14).
Tak by³o w dziejach Starego Przymierza. W Nowym Przymie-
rzu pojawia siê nowy Moj¿esz, który wstawia siê nieustannie
za ludem, za który odda³ swoje ¿ycie. Jezus Chrystus jest na-
szym Orêdownikiem u Ojca. On nas ci¹gle ratuje przed gnie-
wem Bo¿ym. Dzisiaj w Ewangelii spotykamy Go jako Kogoœ,
kto czyni wyrzuty swoim s³uchaczom, ¿e nie przyjmuj¹ Jego
zbawczej misji, z któr¹ Ojciec przys³a³ Go na ten œwiat.
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2. Œwiadectwo Ojca o Jezusie i Jezusa o Ojcu

W tekœcie dzisiejszej Ewangelii pojawi³o siê kilkakrotnie
s³owo „œwiadectwo”. Zauwa¿yliœmy, ¿e by³a mowa o podwój-
nym œwiadectwie: œwiadectwie Ojca o Jezusie i Jezusa o Oj-
cu. Chrystus w usprawiedliwieniu swojej misji odwo³uje siê
do œwiadectwa, jakie o Nim sk³ada Ojciec. To œwiadectwo, jak
mówi³ Chrystus, znajduje siê w Biblii. „Badacie Pisma, po-
niewa¿ s¹dzicie, ¿e w nich jest zawarte ¿ycie wieczne: to one
w³aœnie daj¹ o Mnie œwiadectwo”; „Gdybyœcie jednak wierzyli
Moj¿eszowi, to byœcie i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on
pisa³” (J 5,39.46). WyraŸne œwiadectwo Ojca o Jezusie zosta-
³o dane w dwóch znamiennych wydarzeniach: w czasie chrztu
w Jordanie i w czasie przemienienia na górze Tabor. „Ten jest
Syn mój umi³owany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17).
Œwiadectwo Ojca o Jezusie widoczne jest tak¿e w czynach
Chrystusa. „Ja mam œwiadectwo wiêksze od Janowego. S¹ to
dzie³a, które Ojciec da³ Mi do wykonania, dzie³a, które czy-
niê, œwiadcz¹ o Mnie, ¿e Ojciec Mnie pos³a³” (J 5,36). Œwia-
dectwo Jezusa o Ojcu jest bardzo czytelne. Jezus ca³ym ¿y-
ciem œwiadczy o Ojcu. Czêsto przypomina: „Przyszed³em
w imieniu Ojca mego” (J 5,43). Wszystkie s³owa i czyny spe³-
nione przez Chrystusa by³y œwiadectwem o Ojcu. Chrystus
tyle¿ razy kreœli³ przed ludŸmi sylwetkê Ojca niebieskiego.
Ukazywa³ Jego przymioty. Kaza³ Go nazywaæ Ojcem. Dziœ
zaœ mówi³ o Nim: „Nigdy nie s³yszeliœcie ani Jego g³osu, ani
nie widzieliœcie Jego oblicza […]” (J 5,37).

3. Nasze œwiadectwo o Bogu

Jako studenci teologii winniœmy sk³adaæ nasze œwiadectwo
o Bogu. Winno ono byæ podobne do œwiadectwa, które sk³ada³
Chrystus. Czêsto jest ono bardzo nieudane. Dlaczego? Chry-
stus nam i to wyjaœnia dziœ w Ewangelii: „Jak mo¿ecie uwie-
rzyæ, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwa³ê, a nie szu-
kacie chwa³y, która pochodzi od samego Boga?” (J 5,44). Kto
poszukuje chwa³y u ludzi, kto chce siê ludziom za bardzo po-
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dobaæ – ten nie mo¿e byæ œwiadkiem dla Boga. Chrystus mówi:
„Nie odbieram chwa³y od ludzi, ale wiem o was, ¿e nie macie
w sobie mi³oœci Boga” (J 5, 41). W³aœnie to nastawienie na
chwa³ê od ludzi niszczy w nas zdolnoœæ do œwiadczenia o Bo-
gu. Sprawa wiêc rozstrzyga siê w pytaniu: komu chcemy siê
podobaæ? komu chcesz siê podobaæ? od kogo chcesz odbieraæ
chwa³ê? Jeœli jesteœ ³asy na ludzkie pochwa³y, to ci bêdzie w ¿y-
ciu Ÿle, to bêdziesz dwulicowcem. Bêdziesz chcia³ uchodziæ
za lepszego, ni¿ jesteœ. Przy takiej postawie, przy takim nasta-
wieniu bêdziesz kiepskim œwiadkiem Boga i Jego Syna, Jezu-
sa Chrystusa. Ci, którzy zabiegaj¹ o chwa³ê ludzi, o to, by lu-
dziom siê podobaæ, ci zazwyczaj oddaj¹ chwa³ê jakimœ bo¿-
kom: pieni¹dzom, fortunie, samozadowoleniu. Chwa³y odda-
wanej bo¿kom nie da siê pogodziæ z chwa³¹ oddan¹ Panu Bogu.
Tak by³o na pustyni w czasie wêdrówki narodu wybranego.
Ile¿ Moj¿esz mia³ k³opotu ze swoimi ziomkami, którzy chwa-
³ê Boga zamieniali na chwa³ê sk³adan¹ materii. Bóg bêdzie
o nas do koñca zabiega³. Bêdzie œwiadczy³ o swojej mi³oœci.
Dlatego te¿ i my winniœmy byæ zwróceni ku Niemu, pomna-
¿aæ Jego chwa³ê, sk³adaæ o Nim dobre œwiadectwo naszym s³o-
wem i ¿yciem.

Droga m³odzie¿y! Przed wami ostatnie miesi¹ce pobytu
w murach tej uczelni. Zbli¿acie siê przeto powoli do finiszu.
Wiemy, jak wa¿ny jest finisz, nie tylko w sporcie, ale tak¿e
w innych dziedzinach ¿ycia: w budownictwie, rolnictwie, prze-
myœle, a tak¿e w studiach. Modlimy siê dzisiaj za was, aby
uda³ siê wam ten finisz, abyœcie szczêœliwie przeszli przez ostat-
nie egzaminy i zmobilizowali siê do przed³o¿enia pracy magi-
sterskiej, gdy¿ praca dyplomowa staje siê warunkiem do otrzy-
mania stopnia magistra teologii. ̄ yczymy wam du¿o dobrych
chwil w tych ostatnich miesi¹cach i tygodniach studiów
w murach naszej papieskiej Uczelni. Szczêœæ, Bo¿e, na uda-
ny finisz!!!
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Najwa¿niejsze przykazanie

Katedra wroc³awska – 20 III 1998

Oz 14,2-19; Mk 12,28b-34

1. Pytanie o to, co pierwsze, najwiêksze i najwa¿niejsze

Czêsto w ¿yciu pytamy o to, co pierwsze, najwiêksze, naj-
wa¿niejsze. Pytamy o najwiêkszy kontynent, najd³u¿sz¹ rze-
kê, najwy¿sz¹ górê, najwiêksz¹ depresjê, najg³êbsze miejsce
w oceanie itd. Pytamy tak¿e o najwiêksze, najsilniejsze zwie-
rzêta, ptaki, ryby. Pytamy tak¿e o rzeczy i sprawy najwa¿niej-
sze w naszym ¿yciu. Pytamy zw³aszcza wtedy, gdy jest czegoœ
du¿o, gdy trzeba coœ wybraæ czy trzeba za czymœ siê opowie-
dzieæ. Pytamy tak¿e o to, co pierwsze: kto by³ pierwszy na
mecie, kto jest prymusem w szkole, kto zdoby³ pierwsze miej-
sce w lidze, w olimpiadzie szkolnej, kto wygra³ wybory itd.

Kiedyœ jeden z uczonych w Piœmie zapyta³ Chrystusa: „Któ-
re jest pierwsze ze wszystkich przykazañ?” (Mk 12,28b). Py-
tanie by³o zasadne i Jezus da³ nañ odpowiedŸ.

2. Pierwsze ze wszystkich przykazañ

Ewangeliœci zapisali s³owa Jezusa: „Pierwsze jest: »S³u-
chaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Bêdziesz mi³o-
wa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ du-
sz¹, ca³ym swoim umys³em i ca³¹ swoj¹ moc¹«. Drugie jest
to: »Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego jak siebie samego«. Nie
ma innego przykazania wiêkszego od tych” (Mk 12,29-31).

Je¿eli Prawo Bo¿e, Dekalog, jest najwy¿szym prawem na
Ziemi, to sercem tego Prawa, centrum Dekalogu, jest obowi¹-
zek mi³owania Boga i bliŸniego. Zwróæmy uwagê na s³owa
dotycz¹ce mi³oœci Boga. Chrystus mówi, ¿e winna to byæ mi-
³oœæ „ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹, ca³ym umys³em, ca³¹ moc¹”.
Wszystkie te okreœlenia wskazuj¹, ¿e ma to byæ mi³oœæ ponad
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wszystko. Nikogo i niczego nie powinno siê kochaæ ponad Pana
Boga. Niektórzy ludzie nie chc¹ o tym s³yszeæ. Mo¿e nawet
i wierz¹cy buntuj¹ siê przed tak ostrym postawieniem sprawy.
Dlaczego Bóg na pierwszym miejscu, i to ze wszech miar? Tu
nie ma co uzasadniaæ, najlepiej jest spróbowaæ. Kto siê zaan-
ga¿uje w mi³oœæ do Boga, u kogo Bóg jest na pierwszym miej-
scu, ten wszystko inne ma dobrze u³o¿one, ten zaznaje pokoju
Bo¿ego i Bo¿ej radoœci.

Nie zapomnijcie o tym, drodzy przyjaciele. Ju¿ wnet pój-
dziecie z tej Uczelni w dalsze ¿ycie. Nie zapomnijcie o tym,
co Chrystus mówi dziœ do nas, o potrzebie mi³owania Boga
„ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³ym swoim umy-
s³em i ca³¹ swoj¹ moc¹”.

3. Dlaczego ³¹cznie: mi³oœæ Boga i cz³owieka

Jest tak¿e drugie przykazanie, z tym pierwszym œciœle po-
wi¹zane: „Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego jak siebie same-
go”. Jezus dodaje: „Nie ma innego przykazania wiêkszego od
tych”. A wiêc to drugie wchodzi jakby w obrêb pierwszego,
stanowi z nim nierozdzieln¹ ca³oœæ. Zawsze winniœmy te przy-
kazania traktowaæ i wype³niaæ ³¹cznie. Do Boga idzie siê przez
ludzi. Aposto³ Jan napisa³: „Jeœliby ktoœ mówi³: »Mi³ujê Boga«,
a brata swego nienawidzi³, jest k³amc¹, albowiem kto nie mi-
³uje brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, któ-
rego nie widzi” (1 J 4,20).

Wszelkie wypaczenia w chrzeœcijañstwie wi¹za³y siê za-
zwyczaj z rozdzielania tych dwóch przykazañ, które w grun-
cie rzeczy stanowi¹ jedno najwa¿niejsze przykazanie.

Zd¹¿ajcie do fina³u waszych studiów z tym przeœwiadcze-
niem, ¿e mi³oœæ Boga z ca³ego serca i bliŸniego swego jak sie-
bie samego jest najwa¿niejsza. Niech troska o wype³nianie tego
najwa¿niejszego przykazania wype³nia nasze wielkopostne dni,
niech rozci¹gnie siê na ca³e nasze ¿ycie. Bêdzie to gwarancja
na wygrane ¿ycie: i to doczesne, w którym dziœ jesteœmy, i to,
w które wejdziemy po naszej œmierci. Proœmy dziœ Chrystusa,
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byœmy wytrwali na drogach mi³oœci, byœmy Boga mi³owali nade
wszystko, a bliŸniego pomimo wszystko. Z tak¹ intencj¹ spra-
wujmy dalej tê „wielk¹ tajemnicê naszej wiary”.

W jakiej postawie ku Œwiêtom Paschy?

Œroda Popielcowa; Kaplica PWT – 17 II 1999

Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6,1-6

1. Wo³anie o nawrócenie

Na progu Wielkiego Postu staje przed nami Bóg z wezwa-
niem do nawrócenia i pokuty. Prorok Joel wo³a do narodu: „Na-
wróæcie siê do Mnie ca³ym swym sercem, przez post i p³acz
i lament” (Jl 2,12). Wo³anie jest zaadresowane do wszystkich:
„ZgromadŸcie starców, zbierzcie dzieci i ss¹cych piersi”
(Jl 2, 16). Szczególn¹ rolê maj¹ tu odegraæ kap³ani. Maj¹ po-
kutowaæ nie tylko za w³asne grzechy, ale i ca³ego ludu: „Miê-
dzy przedsionkiem a o³tarzem niechaj p³acz¹ kap³ani, s³udzy
Pana. Niech mówi¹: »Przepuœæ, Panie, ludowi twojemu i nie
daj dziedzictwa swego na pohañbienie«” (Jl 2,17).

Wezwanie do nawrócenia kieruje dziœ tak¿e œw. Pawe³: „W
imiê Chrystusa prosimy: pojednajcie siê z Bogiem. On to dla
nas grzechem uczyni³ Tego, który nie zna³ grzechu, abyœmy
stali siê w Nim sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹” (2 Kor 5,20-21).

Do nawrócenia wzywa tak¿e sam Chrystus. Dziœ, przy po-
sypywaniu naszych g³ów popio³em, bêd¹ wypowiadane Jego
s³owa: „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê” (Mk 1,15).

Przypominaj¹c o tych wezwaniach do nawrócenia, zwróæ-
my uwagê na dwie rzeczy. Po pierwsze: wezwania te odnosz¹
siê do wszystkich ludzi, tak¿e do ka¿dego z nas. Nie wolno
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przeto mówiæ, ¿e wezwanie do nawrócenia odnosi siê jedynie
do grzeszników, do tych, którzy od Boga odeszli, którzy po-
pe³niaj¹ ciê¿kie grzechy. Wszystkie przypomniane nawo³ywa-
nia do nawrócenia odnosz¹ siê do ka¿dego z nas. Trzeba byæ
œlepcem, ¿eby nie zauwa¿yæ, ¿e w ka¿dej chwili miêdzy nami
a Bogiem jest tak wiele jeszcze do zrobienia. Nasza znajo-
moœæ Boga, nasza wiara i mi³oœæ do Niego ci¹gle s¹ niedosko-
na³e. Tak¿e nasz zwi¹zek z bliŸnimi jest czêsto znaczony mi-
³oœci¹ w³asn¹; nasze œwiadectwo o Chrystusie jest niewystar-
czaj¹ce. Dlatego wszyscy mamy w tej dziedzinie tak wiele do
zrobienia. St¹d te¿, wszyscy potrzebujemy nawrócenia, ci¹-
g³ego nawracania siê.

Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e Bóg, wzywaj¹c nas do nawrócenia,
proponuj¹c nam pokutê, jest zatroskany o nasze dobro. W po-
kucie, w nawróceniu chodzi o nas, o nasz rozwój, o nasze do-
skonalenie siê i nasz¹ pomyœlnoœæ duchow¹.

2. Natura i formy dobrej pokuty

Liturgiczne teksty Œrody Popielcowej wskazuj¹ nam tak¿e
na charakter naszego nawrócenia i naszej pokuty. Maj¹ mieæ
one przede wszystkim wymiar wewnêtrzny i dyskretny. Pa-
miêtamy s³owa proroka Joela: „Rozdzierajcie jednak wasze
serca, a nie szaty” (Jl 2,12b). Nawrócenie i pokutowanie za-
czyna siê w naszym wnêtrzu. Poniewa¿ grzech cz³owieka ro-
dzi siê w jego sercu, dlatego i nawrócenie winno dokonaæ siê
najpierw w ludzkim sercu, wewn¹trz. St¹d te¿ król Dawid
w znanym psalmie pokutnym modli³ siê; „Stwórz, Bo¿e, we
mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha […] Bo¿e, moj¹
ofiar¹ jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty,
Bo¿e, nie gardzisz” (Ps 51,12.19). Prawdziwa wiêc pokuta siêga
ludzkiego wnêtrza. Pokutowanie czy nawracanie siê czêsto ze-
wnêtrzne mo¿e mieæ charakter formalistyczny i mo¿e siê Bogu
nie podobaæ. Tak bywa, jeœli nie wyrasta ono z nawróconego
serca. Chrystus przestrzega nas tak¿e dziœ – na progu Wielkie-
go Postu – byœmy uczynki pobo¿ne spe³niali w du¿ej dyskre-
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cji i z w³aœciw¹ motywacj¹: „Strze¿cie siê, ¿ebyœcie uczyn-
ków pobo¿nych nie wykonywali przed ludŸmi po to, aby was
widzieli; inaczej nie bêdziecie mieli nagrody u Ojca waszego,
który jest w niebie” (Mt 6,1). I dalej ka¿e nam dawaæ ja³mu¿-
nê, modliæ siê i poœciæ nie na oczach ludzi, by ewentualnie
czekaæ na jakieœ uznanie czy pochwa³ê, ale w ukryciu, gdy¿
„Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,18).
Jest to te¿ bardzo wa¿ne wskazanie, w zwi¹zku z nasz¹ ukryt¹
tendencj¹ do obnoszenia siê z tym, co dobrego czynimy.

3. Nasze wielkopostne postanowienia

Wyruszaj¹c dziœ w wielkopostn¹ drogê, która ma nas do-
prowadziæ do œwi¹t Wielkanocnych, wypada sobie dobrze za-
planowaæ tê drogê. Dobrze jest sobie zrobiæ konkretne posta-
nowienia, w duchu naszej zdrowej, narodowej i katolickiej tra-
dycji.

Legat turecki po powrocie z Polski do swojej ojczyzny tak
scharakteryzowa³ Lechitów mieszkaj¹cych nad Wis³¹: „bawi¹
siê, tañcz¹, œpiewaj¹, jedz¹, pij¹, a potem posypuj¹ im g³owê
jakimœ proszkiem i ca³kiem siê uspokajaj¹”. Widocznie ten
wyznawca proroka Mahometa podpatrzy³ Polaków w czasie
zapustów i w Œrodê Popielcow¹.

Trzeba dziœ zastanowiæ siê, jak bêdzie wygl¹daæ nasza te-
goroczna droga ku œwiêtom Wielkanocnym. Dla naszego do-
bra, w duchu owocnego przygotowania siê do uroczystoœci
Zmartwychwstania Chrystusa, uczyñmy konkretne postanowie-
nia – w tych trzech – przypomnianych przez Chrystusa – dzie-
dzinach: w dziedzinie modlitwy, postu i ja³mu¿ny. W sektorze
modlitwy Koœció³ w dniach Wielkiego Postu proponuje nam
udzia³ w nabo¿eñstwach pasyjnych: w pi¹tkowej Drodze krzy-
¿owej i w niedzielnych Gorzkich ¿alach. W ramach postu mo¿-
na wprowadziæ sobie jakieœ ograniczenia nie tylko w jedze-
niu, ale np. w ogl¹daniu telewizji, w rozrywkach, s³odyczach
itp. Papie¿ Pawe³ VI przypomina³ nam, jak owocn¹ form¹ po-
kuty mo¿e byæ solidne wype³nianie codziennych obowi¹zków,
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zadañ, i cierpliwe przyjmowanie ró¿nych ¿yciowych doœwiad-
czeñ, które nas spotykaj¹ w codziennoœci. Mamy tutaj wielkie
mo¿liwoœci do podjêcia stosownych form pokuty. W dziedzi-
nie ja³mu¿ny warto zwróciæ uwagê na ja³mu¿nê dobrego s³o-
wa i szlachetnego czynu. Tak bardzo niekiedy utrudniamy ¿y-
cie drugim naszym dokuczliwym mówieniem, nasz¹ niewra¿-
liwoœci¹, obojêtnoœci¹. Dlatego zróbmy w tej dziedzinie tak¿e
konkretne postanowienia.

Na znak, ¿e akceptujemy dzisiejsze wezwanie do nawróce-
nia i do pokuty, przyjmiemy teraz poœwiêcony popió³ na nasze
g³owy. Niech to nie bêdzie jakaœ zwyk³a, tradycyjna formal-
noœæ, ale niech to bêdzie gest naszej wiary i akceptacji wielko-
postnego programu naszego ¿ycia.

Tajemnica wniebowst¹pienia Chrystusa
w naszym ¿yciu

Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego; Kaplica seminaryjna

w Henrykowie – 13 V 1999

Dz 1,1-17; Ef 1,17-23; Mt 26,16-20

1. Uroczystoœæ wskazuj¹ca na cel ostateczny

Mija dzisiaj czterdziesty dzieñ od uroczystoœci Zmartwych-
wstania Pañskiego. Wkraczamy w coraz pe³niejsz¹ wiosnê.
Wed³ug zapisu Dziejów Apostolskich, czterdziestego dnia po
zmartwychwstaniu Chrystus po raz ostatni ukaza³ siê uczniom
i na ich oczach odszed³ do nieba. Dlatego te¿ Koœció³ od wcze-
snych wieków czterdziestego dnia po uroczystoœci Zmartwych-
wstania obchodzi uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
W tym roku uroczystoœæ ta przypada w dniu 13 maja. Jest to
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data bardzo wymowna w najnowszej historii. W³aœnie 13 maja
1917 r. mia³o miejsce objawienie siê Matki Bo¿ej w Fatimie troj-
gu dzieciom. Maryja przekaza³a im specjalne orêdzie. Zapowie-
dzia³a upadek komunizmu i nawrócenie Rosji. Równie¿ 13 maja
1981 r., dok³adnie o tej samej porze dnia, kiedy Maryja ukaza³a
siê dzieciom w Fatimie, na placu œw. Piotra pad³y strza³y do Ojca
Œw. Jana Paw³a II. Ze œwiadomoœci¹ tych wydarzeñ sprawuje-
my liturgiê dzisiejszej uroczystoœci Pañskiego Wniebowst¹pie-
nia, która wskazuje nam na ostateczny cel naszego ¿ycia.

Wœród wielu cennych ¿yciowych maksym, przekazanych
nam przez czasy staro¿ytne, znajdujemy nastêpuj¹ce powie-
dzenie: Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem („co-
kolwiek czynisz, czyñ roztropnie, i patrz na koniec”). Maksy-
ma ta wskazuje na potrzebê uœwiadamiania sobie koñcowego
celu naszego dzia³ania. Grecy jako pierwsi zwrócili uwagê na
celowoœæ w przyrodzie. Zauwa¿yli, ¿e dzia³anie przyrody jest
celowe, ¿e poszczególne jestestwa zmierzaj¹ do jakichœ ce-
lów. Dzisiaj tak¿e zwraca siê uwagê na celowoœæ w funkcjo-
nowaniu organizmów ¿ywych. Przyrodnicy zachwycaj¹ siê
celowym dzia³aniem ró¿nych jestestw ¿yj¹cych. Celowoœæ
odkrywamy tak¿e w dzia³alnoœci cz³owieka. W naszym dzia-
³aniu realizujemy bli¿sze lub dalsze cele. Tym ró¿nimy siê od
istot roœlinnych i zwierzêcych, ¿e cele te sobie uœwiadamia-
my. Gdy je osi¹gamy, napawamy siê radoœci¹. Niekiedy wspól-
nie ucztujemy i fetujemy osi¹gniêcie czegoœ, np. magisterium,
doktoratu czy jakiegoœ innego dobra. Gdy celu nie uda siê nam
osi¹gn¹æ, prze¿ywamy czêsto frustracjê, niezadowolenie, a
czasem nawet za³amanie.

Wœród celów, które nam towarzysz¹ w ¿yciu, jest taki cel,
który nazywamy celem ostatecznym, celem koñcowym. Tym
celem jest nasze ¿ycie wieczne z Bogiem, inaczej mówi¹c, ce-
lem tym jest osi¹gniêcie nieba. Dzisiejsza uroczystoœæ Pañ-
skiego Wniebowst¹pienia nam ten cel uœwiadamia, nam go
pokazuje. Jezus wstêpuj¹cy w niebo ukazuje ostateczne ukie-
runkowanie naszego ¿ycia.
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2. Przes³anie liturgii uroczystoœci Wniebowst¹pienia Pañskiego

Wniebowst¹pienie Pañskie zamyka ziemsk¹ misjê Syna
Bo¿ego. Dzieñ Wniebowst¹pienia – to ostatnie ukazanie siê
Chrystusa zmartwychwsta³ego. Pisma Nowego Testamentu
mówi¹ nam o jedenastu zjawieniach siê Chrystusa po zmar-
twychwstaniu. Piêæ mia³o miejsce w dzieñ zmartwychwsta-
nia w Judei, szeœæ dalszych nast¹pi³o w ci¹gu czterdziestu
dni i mia³y miejsce w Judei i Galilei. Ostanie ukazanie siê
Chrystusa zmartwychwsta³ego mia³o miejsce czterdzieste-
go dnia po zmartwychwstaniu – w dzieñ Wniebowst¹pie-
nia. A wiêc od Wniebowst¹pienia Chrystus nie ukazuje siê
ju¿ uczniom.

Wniebowst¹pienie Chrystusa by³o Jego wywy¿szeniem na
prawicê Ojca. Jezus wraca do Ojca po wiernym wype³nieniu
Jego woli. Na ziemi og³osi³ ludziom Ewangeliê. Swoim ¿y-
ciem pokaza³, jak nale¿y j¹ wype³niaæ. Przyj¹³ wyrok œmierci
z r¹k ludzi. Umar³, zmartwychwsta³ i zasiad³ po prawicy Ojca.
Za wierne wype³nienie woli Ojca zostaje wywy¿szony na Jego
prawicê.

U œw. Paw³a Aposto³a czytamy: „Chrystus sta³ siê pos³usz-
nym a¿ do œmierci – i to œmierci krzy¿owej. Dlatego te¿ Bóg
Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad wszel-
kie imiê” (Flp 2,8-9). Dana Mu zosta³a – czytamy w dzisiej-
szej Ewangelii – wszelka w³adza w niebie i na ziemi (por. Mt
28,18).

Chrystus, wstêpuj¹c w niebiosa, przenosi naturê ludzk¹
z ziemi do nieba. To, co wzi¹³ z Maryi Dziewicy tu, na zie-
mi, to wprowadza do nieba, a wiêc wywy¿sza ludzk¹ naturê,
wprowadza j¹ do nieba. Swoim Wniebowst¹pieniem zapo-
wiada Wniebowst¹pienie ludzi wierz¹cych w Niego: „Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony” (Mk 16,16) –
to znaczy bêdzie przy Nim w niebie. A wiêc dla mieszkañ-
ców ziemi dzisiejsza uroczystoœæ – to przypomnienie, gdzie
jest nasz dom, dom naszego sta³ego zameldowania, dom nie-
przemijaj¹cy, który nie zniszczeje, który nie zawali siê ze
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staroœci; dom, którego nie trzeba remontowaæ, którego ¿adna
si³a nie zniszczy.

Niebo, Dom Ojca, do którego wst¹pi³ Chrystus, jest wiêc
naszym w³aœciwym domem. Naby³ go dla nas swoj¹ krwi¹ Je-
zus Chrystus. Œpiewamy o tym w pieœni wielkanocnej: „Ada-
mie, d³ug twój sp³acony, okup ludzki dokoñczony, wnijdziesz
w niebo z szczêœliwymi dzieæmi swymi, alleluja”.

3. Przes³anie Wniebowst¹pienia dla nas

„IdŸcie i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu” (Mt
16,15); „Gdy Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc.
Bêdziecie moimi œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i Sa-
marii, i a¿ po krañce ziemi” (Dz 1,8) – oto przes³anie Boga –
dziœ do nas na nowo kierowane.

Jezus nas zobowi¹za³, byœmy g³osili Ewangeliê i byli Jego
œwiadkami. ̄ ycie ziemskie winno byæ wype³nione nauczaniem
Ewangelii i œwiadczeniem o niej. Misja ta tyczy przede wszyst-
kim nas, zajmuj¹cych siê teologi¹. Czujemy siê wybranymi i po-
wo³anymi przez Chrystusa do pe³nienia tej misji: duchowni, jak
i œwieccy. Jesteœmy wspólnot¹ akademick¹, która po skoñczo-
nych studiach wyrusza na zasiew Ewangelii i na dawanie o niej
œwiadectwa. Czas studiów –  to szczególny czas poznawania
Ewangelii, wg³êbiania siê w s³owo Bo¿e, bowiem misja g³osze-
nia Ewangelii i œwiadczenia o niej musi byæ poprzedzona po-
znaniem Ewangelii. Najpierw trzeba dobrze Ewangeliê poznaæ
i j¹ zaakceptowaæ, odkryæ jej wartoœæ i moc wyzwalaj¹c¹. Dla-
tego tak wa¿na jest lektura Pisma Œwiêtego, dlatego tak wa¿ne
jest czytanie ksi¹¿ek teologicznych i prasy katolickiej. Dlatego
tak wa¿ne jest uwa¿ne s³uchanie homilii i rozwa¿añ religijnych.

Studiowanie prawdy Bo¿ej ³¹czy siê z jej akceptacj¹, i to
akceptacj¹ nie wybiórcz¹, ale pe³n¹. Ewangeliê nale¿y akcep-
towaæ w ca³ej rozci¹g³oœci, a nie tylko to, co jest dla nas wy-
godne i ³atwe. Tak¹ Ewangeliê poznan¹ i przemyœlan¹, Ewan-
geliê w pe³ni zaakceptowan¹ nale¿y potem g³osiæ i o niej œwiad-
czyæ. Ta Ewangelia nie ma równej sobie.
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Œw. Pawe³ powiedzia³ dziœ o nas jak¿e zobowi¹zuj¹ce s³o-
wa: „Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwa³y, da³
wam ducha m¹droœci i objawienia w g³êbszym poznawaniu
Jego samego, to znaczy œwiat³e oczy dla waszego serca, tak
byœcie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powo³ania […]”
(Ef 1,17-18). Co za piêkne powo³anie: mówiæ ludziom, sk¹d
wyszli i dok¹d id¹! Co za piêkne powo³anie: pokazywaæ im
dom, gdzie s¹ oczekiwani. Proœmy na tej Eucharystii, która
jest nowym wylaniem Ducha Œwiêtego, abyœmy na nowo po-
kochali nasze powo³anie; proœmy, by wst¹pi³ w nas nowy en-
tuzjazm, nowa energia ducha, byœmy stawali siê coraz lepszy-
mi siewcami i œwiadkami Ewangelii.

Œw. Tomasz z Akwinu
wzorem pokornej m¹droœci

Uroczystoœæ œw. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich;

Kaplica PWT – 28 I 2000

Mdr 7,7-10.15-16; Mt 23,8-12

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 wk³adali w poszukiwanie i zdobywanie war-
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toœci wy¿szych takich, jak: prawda, dobro, piêkno, sprawie-
dliwoœæ. Wœród takich wy¿szych wartoœci widziano tak¿e m¹-
droœæ. 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
godna ci¹g³ego zdobywania. Szczególnym wzorem takiej
m¹droœci jest Patron dzisiejszego dnia – œw. Tomasz z Akwi-
nu (1225-1274).

2. Œw. Tomasz wzorem m¹droœci

Liturgia dzisiejsza przynios³a nam przepiêkny tekst doty-
cz¹cy m¹droœci: „Modli³em siê i dano mi zrozumienie, przy-
zywa³em, 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 wartoœæ
b³ota. Umi³owa³em j¹ nad zdrowie i piêknoœæ i wola³em j¹ mieæ
ani¿eli œwiat³o, bo nie zna snu blask od niej bij¹cy”. I autor
dodaje: „[… Bóg] jest bowiem i przewodnikiem m¹droœci,
i tym, który mêdrcom nadaje kierunek” (Mdr 7, 7-10.15).

Powy¿sze piêkne s³owa odnosimy do œw. Tomasza. To on
otrzyma³ dar m¹droœci od Boga. „ Modli³em siê i dano mi zro-
zumienie, przyzywa³em, i przyszed³ na mnie duch M¹droœci”.
Z pewnoœci¹ modli³ siê o ten wielki dar Tomasz. 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 ¿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 nadprzyrodzonej ale i przyrodzo-
nej. Lubi³ w ¿yciu milczeæ. Przypomnijmy, ¿e gdy uczy³ siê
u swego mistrza, Alberta, mówiono o nim, ¿e jest „milcz¹cym
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wo³em”. Jednak¿e ju¿ Albert przepowiedzia³, ¿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.

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 Sum-
my teologii mia³ wielki respekt dla tajemnicy, dla prawdy. Pod
koniec ¿ycia potrafi³ wypowiedzieæ nad tomami swoich napi-
sanych dzie³ jedno s³owo: „s³oma”. Uwa¿a³, ¿e to, co napisa³
o Bogu i o zbawieniu, jest bardzo ma³e wobec tego, kim Bóg
jest naprawdê, wobec tego, czym jest naprawdê zbawienie.
Umia³ wiêc Tomasz 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? –
dlatego, ¿e teologia rozwa¿a prawdy objawione przez Boga,
a takie prawdy s¹ najwy¿sz¹ m¹droœci¹. Powinniœmy ceniæ so-
bie 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 do-
st¹piliœmy, ¿e jest nam dane studiowaæ, zg³êbiaæ wiedzê, która
jest zarazem m¹droœci¹.

Proœmy w tej Eucharystii o ducha m¹droœci dla naszych wy-
k³adowców i studentów. B³agajmy Chrystusa, byœmy w duchu
œw. Tomasza nape³niali siê m¹droœci¹ i byœmy potrafili dzieliæ
siê z ni¹ z innymi.



124

Maryja nasz¹ Wspomo¿ycielk¹

Do m³odzie¿y akademickiej II roku; Kaplica PWT  – 11 II 2000 r.

Iz 66,10-12-14c; J 2,1-11

1. Sanktuaria maryjne w œwiecie

Jednym z rysów zdrowej pobo¿noœci wyznawców Koœcio-
³a katolickiego jest kult maryjny. Maryja, jako Matka Chrystu-
sa i Matka Koœcio³a, zajmuje wa¿ne miejsce w pobo¿noœci in-
dywidualnej i wspólnotowej wyznawców Chrystusa. Jej kult
publiczny szerzy siê w szczególny sposób w sanktuariach ma-
ryjnych. Mamy ich dziœ w œwiecie bardzo du¿o. Jest ich sporo
zw³aszcza w naszej OjczyŸnie, która s³ynie w Koœciele po-
wszechnym z pobo¿noœci maryjnej. Mamy w Polsce sanktu-
aria maryjne o wymiarze ogólnokrajowym, a nawet miêdzy-
narodowym. Takim sanktuarium jest na pewno Jasna Góra. S¹
tak¿e mniejsze, ale tak¿e znane i licznie uczêszczane sanktu-
aria takie, jak: Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pac³awska,
Le¿ajsk, Licheñ, Piekary Œl¹skie. Na Dolnym Œl¹sku – Bardo
Œl¹skie, Wambierzyce, Krzeszów i inne.

W Europie znane s¹ s³ynne sanktuaria maryjne w Lourdes,
Fatimie, La Salette, w Rzymie, Altötting. Dzisiaj, 11 lutego,
liturgia Koœcio³a prowadzi nas w Pireneje, do Lourdes. Tam
w³aœnie w 11 lutego 1858 r. nad rzek¹ Gave, w pobli¿u groty
zwanej Massabielle objawi³a siê Matka Bo¿a czternastoletniej
dziewczynce Bernadecie Soubirous, córce ubogiego m³yna-
rza. Widzenia powtarza³y siê 18 razy a¿ do 16 lipca tego¿ roku.
Bernadeta wst¹pi³a potem do klasztoru. Wiele chorowa³a.
Zmar³a przed 40. rokiem ¿ycia. Zosta³a beatyfikowana (1925)
i kanonizowana (1933) przez papie¿a Piusa XI. Wyniesienie
Bernadety do chwa³y o³tarzy przyczyni³o siê do wzrostu ruchu
pielgrzymkowego do Lourdes.
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2. Wymowa cudu w Kanie Galilejskiej

W liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lo-
urdes ws³uchujemy siê we fragment Ewangelii opowiadaj¹cej
o pierwszym cudzie Chrystusa, jaki mia³ miejsce w czasie we-
sela w Kanie Galilejskiej. Warto zauwa¿yæ, ¿e w cudzie tym
mia³a szczególny swój udzia³ Maryja. To Ona pierwsza za-
uwa¿y³a potrzebê nowo¿eñców i Ona w³aœnie zwróci³a siê w tej
sytuacji do Chrystusa ze s³owami „Nie maj¹ ju¿ wina” (J 2,3).
To tu Maryja wskaza³a na warunek otrzymania ³aski: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Owo poœrednictwo
Maryi w pierwszym cudzie Chrystusa by³o zapowiedzi¹ jej roli,
jak¹ bêdzie pe³niæ Maryja w Koœciele. Dziœ, patrz¹c na ¿ycie
Koœcio³a, patrz¹c szczególnie na sanktuaria maryjne, mo¿emy
powiedzieæ, ¿e Maryja w tych miejscach jest poœredniczk¹
w wypraszaniu dla prosz¹cych ludzi potrzebnych ³ask. ̄ e fak-
tycznie ³aski s¹ rozdawane i cud z Kany siê w jakiejœ formie
powtarza dziœ, mo¿na zauwa¿yæ po licznych tabliczkach i wo-
tach, jakie zostawiaj¹ ludzie obdarowani w ró¿nych sanktu-
ariach. Z wielkim wzruszeniem czytamy dziœ te ludzkie wy-
znania, œwiadcz¹ce o uzdrowieniach czy jakichœ innych ³askach
otrzymywanych za poœrednictwem Matki Bo¿ej.

3. Przes³anie Matki Bo¿ej z Lourdes

Dziœ odnawiamy nasz¹ wiarê i nasze przeœwiadczenie
o szczególnej roli Maryi w Koœciele. Byœmy mogli z wiêksz¹
œmia³oœci¹ wyra¿aæ nasze proœby przed Maryj¹, pamiêtajmy
o Jej orêdziu, przekazanym nam w Lourdes. By³o to wezwa-
nie do modlitwy i pokuty.

Nasza wiêŸ modlitewna z Bogiem jest ci¹gle nara¿ona na
niebezpieczeñstwa. Doœwiadczamy niekiedy zepchniêcia Pana
Boga na margines naszego ¿ycia. Troski tego œwiata przes³a-
niaj¹ nam Pana Boga. Grozi to nawet studentom teologii. Dla-
tego przypominamy sobie, ¿e nasza teologia winna byæ teolo-
gi¹ modl¹c¹ siê. Nasze mówienie o Bogu winno przekszta³caæ
siê w mówienie do Boga.
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Drugie wskazanie Maryi z Lourdes – to wezwanie do po-
kuty. Postawa pokuty prowadzi nas do pog³êbiania ¿ycia we-
wnêtrznego. Dziêki pokucie mo¿emy zmieniaæ siebie i œwiat.
Kiedyœ s³ynny kaznodzieja z zakonu ojców bernardynów –
Marek Pociecha mówi³, ¿e nasze ³zy cierpienia nie powinny
padaæ w b³oto, ale na o³tarz. Wa¿ne to wskazanie, by cierpie-
nie, pokutowanie prze¿ywaæ przed Bogiem. Wtedy ma ono
wartoœæ zbawcz¹.

Niech zatem nam siê podoba bycie przed Bogiem; niech
nam siê podoba nasze czynienie pokuty – nie dla niej samej,
ale w klimacie mi³oœci do Pana Boga i drugiego cz³owieka.

Wielkopostny tryptyk

Œroda Popielcowa; Kaplica PWT – 8 III 2000

Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6,1-6

1. Na pocz¹tku pokutnej drogi

Jesteœmy znowu na pocz¹tku nowego czasu, nowego okre-
su w ¿yciu Koœcio³a. Œroda Popielcowa to pocz¹tek nowej dro-
gi, to rozpoczêcie przygotowania do œwi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego. Co szczególnego ma siê dziaæ na tej drodze? jak j¹
nale¿y zaplanowaæ? Oto program zosta³ og³oszony: „To mówi
Pan: »Nawróæcie siê do mnie ca³ym swym sercem […]«. Roz-
dzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróæcie siê do
Pana, Boga waszego. On bowiem jest ³askawy, mi³osierny, nie-
skory do gniewu i wielki w ³askawoœci, a lituje siê na widok
niedoli” (Jl 2,12b-13) – tak prorok Joel. „W imiê Chrystusa
prosimy: pojednajcie siê z Bogiem” ( 2 Kor 5,20b) – to œw.
Pawe³. „Strze¿cie siê, ¿ebyœcie uczynków pobo¿nych nie wy-
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konywali przed ludŸmi po to, aby was widzieli; inaczej nie
bêdziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”
(Mt 6,1) – to sam Jezus Chrystus. A wiêc wszystko ma siê
sprowadziæ do drogi znaczonej pokut¹, nawróceniem, pojed-
naniem z Bogiem, uczynkami pokutnymi. Znaczy to, ¿e id¹c
ku œwiêtom paschalnym przez ¿ycie rodzinne, seminarium
duchowne, uczelnie, biura, sklepy, urzêdy czy zak³ady, przed-
siêbiorstwa, wszêdzie tam, dok¹d nas poprowadz¹ nasze co-
dzienne zadania, wszêdzie tam powinniœmy pe³niæ uczynki
pokutne, które Chrystus nazywa uczynkami pobo¿nymi. Nie
s¹ one ³atwe do pe³nienia. Wolimy inne spe³niaæ, te mniej wy-
magaj¹ce, te bardziej przyjemne. A jeœli ju¿ je spe³niamy, to
ci¹gle towarzyszy nam pokusa, by je spe³niaæ na pokaz, dla
oka ludzkiego. Jakie s¹ to uczynki? Zosta³y dzisiaj wyliczone,
przypomniane: modlitwa, post, ja³mu¿na.

2. Uczynki pokutne i sposób ich spe³niania

a) Modlitwa

Czas Wielkiego Postu winien byæ czasem wielkiej modli-
twy. Ilekroæ wyziêbia siê œwiat z modlitwy, tylekroæ ¿ycie sta-
je siê mniej ludzkie. Ludzie naprawde rozmodleni, ludzie do-
brze modl¹cy siê – to nie tylko przyjaciele Boga, ale to tak¿e
przyjaciele cz³owieka. Ci¹gle stoi nam jeszcze przed oczyma
Matka Teresa z Kalkuty. Nie robi³aby tego, co robi³a, i nie czy-
ni³aby tak, jak to w³aœnie czyni³a, gdyby nie trwa³a codziennie
przed Bogiem czy gdyby modli³a tylko na pokaz, ¿eby j¹ lu-
dzie widzieli i podziwiali.

Nadchodzi w Koœciele czas wielkiej modlitwy. Jeœli nie
chcesz straciæ tego czasu, to podejmij dzie³o modlitwy: „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”.

Zadbaj o modlitwê osobist¹, któr¹ mo¿esz prze¿ywaæ w za-
ciszu twego pokoju. Ale pamiêtaj, taki pokoik w ukryciu mo-
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¿esz sobie tak¿e zrobiæ w tramwaju, na przechadzce, na space-
rze. Niech nikt tego nie widzi, tylko twój Bóg.

Ale pragnê ci tak¿e dziœ powiedzieæ, byœ nie zapomnia³
o Drodze krzy¿owej, Gorzkich ¿alach, rekolekcjach wielko-
postnych. Jeœli przyjdziesz, to nigdy nie przegrasz.

b) Post

Czas Wielkiego Postu to czas mocowania siê z samym sob¹,
w³aœnie przez post i inne umartwienia i wyrzeczenia. S³ysza-
³eœ o surowych postach, pokutach, które by³y kiedyœ prakty-
kowane. Dzisiaj post iloœciowy i jakoœciowy zosta³ wyraŸnie
ograniczony. Koœció³ jednak nie odwo³a³, nie wykreœli³ samej
idei postu. Jednak¿e post, jak ka¿de inne umartwienie czy
wyrzeczenie, musi mieæ motywacjê religijn¹. Jeœli ktoœ poœci,
¿eby schudn¹æ, ¿eby siê lepiej czuæ lub ¿eby osi¹gaæ np. lep-
sze wyniki w sporcie, to taki post nie przynosi skutków du-
chowych. S³ysza³eœ, a mo¿e i widzia³eœ takich, którzy na czas
Wielkiego Postu rzucaj¹ palenie, rezygnuj¹ z alkoholu, s³ody-
czy czy z niektórych programów telewizyjnych. Nie uwa¿aj
ich za tradycjonalistów, za zacofanych, za g³upców. A jeœli sam
coœ takiego podejmiesz, to nie na pokaz. Nie przechwalaj siê
tym i nie czekaj, by ciê ludzie podziwiali. Spróbuj sam, w ci-
choœci mocowaæ siê z sob¹. Pamiêtaj, ¿e tylko ten, kto potrafi
kierowaæ sob¹, sob¹ rozporz¹dzaæ, ten mo¿e stawaæ siê darem
dla drugiego, ten potrafi dopiero dojrzale, w duchu Ewangelii
kochaæ.

Mówi¹c o poœcie, o umartwieniu, warto wspomnieæ o pro-
pozycji papie¿a Paw³a VI, który powiedzia³, ¿e odpowiedni¹
form¹ postu, pokuty mo¿e byæ solidne, dok³adne, wielkodusz-
ne, wierne wype³nianie swoich codziennych obowi¹zków. Tak
nam one czasem ci¹¿¹. Mo¿e pochopnie na nie narzekamy. Zda-
rzaj¹ siê nam w tym wzglêdzie zaniedbania. A wiêc warto po-
myœleæ, czy nie obraæ takiej formy pokuty, takiej formy postu.
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c) Ja³mu¿na

Czas Wielkiego Postu to tak¿e czas wielkiej ja³mu¿ny. S¹
ludzie, którzy nie lubi¹ dawaæ, nie lubi¹ dzieliæ siê z innymi, a
je¿eli ju¿ coœ daj¹, to czêsto po to, by o nich napisano, by ich
pokazano w telewizji.

W czasie ostatniej powodzi mia³ miejsce taki przypadek:
kiedy w jednym z koœcio³ów ksi¹dz proboszcz og³osi³ zbiórkê
na powodzian, zg³osi³ siê m³ody ch³opiec, inwalida na wózku,
i przekaza³ doœæ du¿¹ ofiarê na powodzian. Oszczêdza³ na nowy
wózek inwalidzki i powiedzia³, daj¹c ofiarê: ja mogê jeszcze
zaczekaæ, niech ci maj¹, którzy wszystko stracili.

Jeœli chcesz iœæ dobr¹ drog¹ ku tegorocznej wioœnie, ku
Wielkanocy, to otwórz siê na drugich, dziel siê tym, co masz,
nie tym tylko, co ci zbywa. M¹drzy ludzie mówi¹: im wiêcej
kto rozdaje, tym staje siê bogatszy. I pamiêtaj, ¿e liczy siê tu
nie tylko ja³mu¿na z darów materialnych, ale tak¿e ja³mu¿na
dobrego s³owa, ja³mu¿na uœmiechu, ja³mu¿na pociechy, po
prostu – ja³mu¿na serca.

3. Przyjêcie popio³u na znak podjêcia drogi pokuty

Za chwilê przyjmiemy na nasze g³owy popió³. Us³yszymy
s³owa: „Pamiêtaj cz³owiecze, ¿e jesteœ prochem i w proch siê
obrócisz”; albo „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”.
Chcemy to dziœ na nowo czyniæ i chcemy te s³owa przyj¹æ na
znak naszej pokory przed Bogiem, na znak, ¿e godzimy siê na
drogê pokuty ku œwiêtom paschalnym. Niech nas sam Chry-
stus prowadzi poprzez drogê modlitwy, postu i ja³mu¿ny, a wiêc
drog¹ pokuty na radosne spotkanie z Nim w czasie œwi¹t Zmar-
twychwstania.
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Nasza wielkopostna droga
ku Œwiêtom Wielkanocnym

Œroda Popielcowa; Kaplica PWT – 28 II 2001

 Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6,1-6

1. Nowy odcinek liturgicznej drogi

Rozpoczynamy dziœ nowy liturgiczny okres w ¿yciu Ko-
œcio³a. Nazywamy go w liturgii czterdziestodniowym okresem
przygotowania do Œwi¹t Paschalnych. Jest to wiêc czas przy-
gotowania. Na czym ma polegaæ to przygotowanie? w jakiej
postawie prze¿yjemy te czterdzieœci dni, jakie nas dziel¹ od
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego? – Program zosta³ nam
przed chwil¹ podany: „To mówi Pan: »Nawróæcie siê do mnie
ca³ym swym sercem. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie
szaty!« Nawróæcie siê do Pana, Boga waszego. On bowiem
jest ³askawy, mi³osierny, nieskory do gniewu i wielki w ³aska-
woœci, a lituje siê na widok niedoli” (Jl 2,12b-13) – tak prorok
Joel. „W imiê Chrystusa prosimy: pojednajcie siê z Bogiem”
(2 Kor 5,20b) – to œw. Pawe³. „Strze¿cie siê, ¿ebyœcie uczyn-
ków pobo¿nych nie wykonywali przed ludŸmi po to, aby was
widzieli; inaczej nie bêdziecie mieli nagrody u Ojca waszego,
który jest w niebie” (Mt 6,1) – to sam Jezus Chrystus. A wiêc
wszystko ma siê sprowadziæ do drogi znaczonej pokut¹, na-
wróceniem, pojednaniem z Bogiem, uczynkami pokutnymi.
Znaczy to, ¿e id¹c ku œwiêtom paschalnym przez ¿ycie rodzin-
ne, uczelniane, biura, sklepy, urzêdy, zak³ady, przedsiêbiorstwa,
wszêdzie tam, dok¹d nas poprowadz¹ nasze codzienne zada-
nia, wszêdzie tam powinniœmy pe³niæ uczynki pokutne, które
Chrystus nazywa uczynkami pobo¿nymi. Nie s¹ one ³atwe do
pe³nienia. Wolimy spe³niaæ inne, te mniej wymagaj¹ce, te bar-
dziej przyjemne. A jeœli ju¿ je spe³niamy, to ci¹gle towarzyszy
nam pokusa, by je spe³niaæ na pokaz, dla oka ludzkiego. Jakie
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s¹ to uczynki? Zosta³y nam one dzisiaj wyliczone, przypomnia-
ne: modlitwa, post, ja³mu¿na.

2. Uczynki pokutne i sposób ich spe³niania

a) Modlitwa

Czas Wielkiego Postu winien byæ czasem wielkiej modli-
twy. Ilekroæ wyziêbia siê œwiat z modlitwy, tylekroæ ¿ycie sta-
je siê mniej ludzkie. Ludzie naprawdê rozmodleni, ludzie do-
brze modl¹cy siê – to nie tylko przyjaciele Boga, ale to tak¿e
przyjaciele cz³owieka. Ci¹gle stoi nam jeszcze przed oczyma
Matka Teresa z Kalkuty. Nie robi³aby tego, co robi³a, i nie czy-
ni³aby tak, jak to w³aœnie czyni³a, gdyby nie trwa³a codziennie
przed Bogiem, gdyby modli³a siê li tylko na pokaz, ¿eby j¹
ludzie widzieli i podziwiali.

Nadchodzi w Koœciele czas wielkiej modlitwy. Jeœli nie
chcesz straciæ tego czasu, to podejmij dzie³o modlitwy: „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). Zadbaj o mo-
dlitwê osobist¹, któr¹ mo¿esz prze¿ywaæ w zaciszu twego po-
koju. Ale pamiêtaj, taki pokoik w ukryciu mo¿esz sobie tak¿e
zrobiæ w tramwaju, na przechadzce, na spacerze, nawet na sali
wyk³adowej. Niech nikt tego nie widzi, tylko twój Bóg. Pra-
gnê ci tak¿e dziœ powiedzieæ, byœ nie zapomnia³ o Drodze krzy-
¿owej, Gorzkich ¿alach, rekolekcjach wielkopostnych. Jeœli
przyjdziesz, to nigdy nie przegrasz.

b) Post

Czas Wielkiego Postu to tak¿e czas mocowania siê z sa-
mym sob¹, w³aœnie przez post i inne umartwienia i wyrzecze-
nia. S³ysza³eœ o surowych postach, pokutach, które by³y kie-
dyœ praktykowane. Dzisiaj post iloœciowy i jakoœciowy zosta³
wyraŸnie z³agodzony. Koœció³ jednak nie odwo³a³, nie wykre-
œli³ samej idei postu. Jednak¿e post, jak ka¿de inne umartwie-
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nie czy wyrzeczenie, powinien mieæ motywacjê religijn¹. Jeœli
ktoœ poœci, ¿eby schudn¹æ, ¿eby siê lepiej czuæ lub ¿eby osi¹-
gaæ np. lepsze wyniki w sporcie, to taki post nie przynosi skut-
ków duchowych. S³ysza³eœ, a mo¿e i widzia³eœ, jak to niektó-
rzy w czasie Wielkiego Postu rzucaj¹ palenie papierosów, re-
zygnuj¹ z alkoholu, s³odyczy czy z niektórych programów te-
lewizyjnych. Nie uwa¿aj ich za tradycjonalistów, za zacofa-
nych, za g³upców. A jeœli sam coœ takiego podejmiesz, to nie
na pokaz. Nie przechwalaj siê tym i nie czekaj, by ciê ludzie
podziwiali. Spróbuj sam, w cichoœci mocowaæ siê z sob¹. Pa-
miêtaj, ¿e tylko ten, kto potrafi kierowaæ sob¹, sob¹ rozporz¹-
dzaæ, ten mo¿e stawaæ siê darem dla drugiego, ten potrafi do-
piero dojrzale, w duchu Ewangelii kochaæ.

Mówi¹c o poœcie, o umartwieniu, warto wspomnieæ o pro-
pozycji papie¿a Paw³a VI, który kiedyœ powiedzia³, ¿e odpo-
wiedni¹ form¹ postu, pokuty mo¿e byæ solidne, dok³adne, wiel-
koduszne, wierne wype³nianie swoich codziennych obowi¹z-
ków. Tak nam one czasem ci¹¿¹. Mo¿e ustawicznie na nie na-
rzekamy. Zdarzaj¹ siê nam w tym wzglêdzie zaniedbania. A
wiêc warto pomyœleæ, czy nie obraæ takiej w³aœnie formy po-
kuty, takiego postu.

c) Ja³mu¿na

Czas Wielkiego Postu, to tak¿e czas wielkiej ja³mu¿ny. S¹
ludzie, którzy nie lubi¹ dawaæ, nie lubi¹ dzieliæ siê z innymi, a
je¿eli ju¿ coœ daj¹, to czêsto po to, by o nich napisano, by ich
pokazano w telewizji.

W czasie ostatniej powodzi w Polsce zdarzy³ siê szczególny
przypadek. W jednym z koœcio³ów, gdy ksi¹dz proboszcz og³o-
si³ zbiórkê na powodzian, zg³osi³ siê m³ody ch³opiec, inwalida
na wózku, by przekazaæ doœæ du¿¹ ofiarê na powodzian. Oszczê-
dza³ na nowy wózek inwalidzki i powiedzia³, daj¹c ofiarê: ja
mogê jeszcze zaczekaæ, niech ci maj¹, którzy wszystko stracili.

Jeœli chcesz iœæ dobr¹ drog¹ ku tegorocznej wioœnie, ku
Wielkanocy, to otwórz siê na drugich, dziel siê tym, co masz,
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nie tym tylko, co ci zbywa. M¹drzy ludzie mówi¹: im wiêcej
kto rozdaje, tym staje siê bogatszy. I pamiêtaj, ¿e liczy siê tu
nie tylko ja³mu¿na z darów materialnych, ale tak¿e ja³mu¿na
dobrego s³owa, ja³mu¿na uœmiechu, ja³mu¿na pociechy, po
prostu – ja³mu¿na serca.

3. Popió³ znakiem naszego przemijania i nawracania siê
Za chwilê przyjmiemy na nasze g³owy popió³. Us³yszymy

s³owa: „Pamiêtaj cz³owiecze, ¿e jesteœ prochem i w proch siê
obrócisz”; albo: „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”.
Uczyñmy to w postawie zadumy religijnej, na znak naszej po-
kory przed Bogiem, na znak, ¿e pragniemy podj¹æ drogê na-
wracania siê do Boga ca³ym sercem. Bêdziemy modliæ siê
w dalszej czêœci tej Eucharystii, byœmy nie zmarnowali tego-
rocznej ³aski Wielkiego Postu, byœmy odmienieni duchowo
prze¿ywali potem radoœnie tajemnicê Pañskiego zmartwych-
wstania.

Czyjej chwa³y szukamy?

Kaplica PWT – 21 III 2002

Rdz 17,3-9 ; J 8,51-59

1. W drodze ku Wielkanocy

Zbli¿aj¹ siê dni, w których bêdziemy prze¿ywaæ tajemnicê
uni¿enia Syna Bo¿ego. Pójdziemy œladami Jego cierpienia,
rozwa¿aj¹c Jego mêkê i œmieræ krzy¿ow¹. W Wielk¹ Sobotê
bêdziemy czuwaæ przy Jego grobie, zaœ w poranek wielkanoc-
ny, zaœpiewamy radosne „Alleluja”, og³aszaj¹c sobie i œwiatu,
¿e On zmartwychwsta³. Prze¿yjemy te zbawcze tajemnice w na-
szych wspólnotach parafialnych. Zanim to nast¹pi, liturgia
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ostatnich dni Wielkiego Postu ukazuje nam to, co poprzedzi³o
tamte wydarzenia Wielkiego Tygodnia. S³owo Bo¿e w dzisiej-
szej Eucharystii mówi nam o narastaniu konfliktu miêdzy fa-
ryzeuszami i Jezusem. Chrystus t³umaczy swoim przeciwni-
kom, ¿e jest pos³any przez Ojca, ¿e czyni wszystko, co zleci³
mu Ojciec, ¿e nie dzia³a we w³asnym imieniu, ale w imieniu
Ojca. Demaskuje niewiarê, przewrotnoœæ, zak³amanie swoich
adwersarzy. Przywo³uje na pamiêæ Abrahama, ojca narodu,
mê¿a zawierzenia. Oznajmia, ¿e by³ jeszcze przed Abrahamem.
Konflikt pog³êbia siê. Chrystus nie montuje zbrojnej obrony.
Pójdzie konsekwentnie, do koñca, a¿ na Golgotê, by umrzeæ
za wszystkich, by tym samym uwiarygodniæ ca³¹ swoj¹ zbaw-
cz¹ dzia³alnoœæ.

2. Chrystusowa droga do chwa³y

Wybierzmy z dzisiejszej apologii Jezusa nastêpuj¹ce s³o-
wa: „Je¿eli Ja sam siebie otaczam chwa³¹, chwa³a moja jest
niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwa³¹ otacza, o któ-
rym wy mówicie: »Jest naszym Bogiem«, ale wy Go nie zna-
cie” (J 8,54-55). Co tu jest powiedziane? Chrystus nie szuka³
swojej chwa³y, niczego nie robi³, by Go chwalono i podziwia-
no. Kiedy jak kiedy, ale w tych konfliktach z faryzeuszami, a
potem na drodze swego cierpienia i poni¿enia przez ludzi, móg³
zaimponowaæ moc¹, móg³ tu w³aœnie dokonaæ cudu, i móg³
tym wszystkich zadziwiæ. Ale On przyj¹³ inn¹ postawê, posta-
wê uni¿enia. Nie szuka³ bowiem swojej chwa³y; obce mu by³y
drogi, na których ludzie zwykle szukaj¹ swojej chwa³y. Wy-
zna³, ¿e ten, kto otacza chwa³¹ – to Ojciec: „Ale jest Ojciec,
który Mnie chwa³¹ otacza […]” (J 8,54b). A wiêc kto nie szu-
ka swojej chwa³y, ale szuka i og³asza chwa³ê Boga, tego Bóg
w³aœnie otacza chwa³¹, tego Bóg wywy¿sza. Oto prawid³owoœæ,
oto ekonomia, ujawniaj¹ca siê w ziemskim ¿yciu Syna Bo¿ego.

A jakie postawy w tym wzglêdzie reprezentuj¹ ludzie, w tym
tak¿e my? Czyjej chwa³y zazwyczaj szukamy i na jakich dro-
gach?
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3. Nasza droga do chwa³y

Najpierw zauwa¿my, ¿e cz³owiek, zraniony grzechem pier-
worodnym, bywa ³asy na pochwa³y. Któ¿ siê nie cieszy, gdy
spotykaj¹ go s³owa uznania, s³owa pochwa³y, a nawet zachwytu
od innych. Jest faktem, ¿e ludzie, przynajmniej niektórzy, chêt-
nie chwal¹ drugich. Jednak¿e wœród chwal¹cych s¹ tacy, któ-
rzy chwal¹ szczerze, z przekonania, z potrzeby serca, ale s¹
i tacy, którzy chwal¹ ob³udnie, bez przekonania. Ci ostatni chc¹
zwykle przez to coœ zyskaæ, œwiadomie chc¹ przez to kogoœ
utwierdzaæ w b³êdzie, by coœ dla siebie otrzymaæ. Jak oceniæ
te dwie sytuacje ¿yciowe: Najpierw – pytanie: jak zachowaæ
siê, gdy siê jest chwalonym, czy w ogóle przyjmowanie po-
chwa³ jest moralnie dobre? Czy nale¿y siê cieszyæ z pochwa-
³y? Przyjmowanie pochwa³ jest moralnie dobre, jeœli nie wbija
nas w pychê, ale prowadzi nas do pokornego dziêkczynienia
Bogu za dobro, które uda³o siê nam spe³niæ; jest moralnie do-
bre, jeœli w tym, co zrobiliœmy, a za co nas chwal¹, naprawdê
nie szukaliœmy siebie, ale szukaliœmy dobra drugich.

I drugi problem – w jakiej postawie wolno nam chwaliæ
drugich? Chwalenie bliŸnich jest usprawiedliwione jedynie
wtedy, gdy jest prawdziwe, to znaczy, gdy wyrasta z wewnêtrz-
nego przekonania i gdy nie towarzyszy mu osi¹gniêcie w³a-
snego, egoistycznego celu. W innym przypadku chwalenie bliŸ-
niego mo¿e byæ czasem nawet wielk¹ krzywd¹. W chwaleniu
ma kryæ siê prawda moralna, a wiêc zgodnoœæ z wewnêtrznym
przekonaniem i bez zamiaru interesownego zjednania sobie
cz³owieka. Chrystus powiedzia³: „Je¿eli Ja sam siebie otaczam
chwa³¹, chwa³a moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który
Mnie chwa³¹ otacza” (J 8,54-55a).

Ka¿dy cz³owiek, zw³aszcza chrzeœcijanin, w tym w szcze-
gólnoœci student teologii, id¹c za przyk³adem Chrystusa, nie
powinien zabiegaæ o swoj¹ chwa³ê. Taka bowiem chwa³a, je-
œli nawet przyjdzie, bêdzie niczym, bêdzie tafl¹ lodu, która siê
stopi w promieniach s³oñca. Je¿eli bêdziesz coœ czyni³ z na-
dziej¹, ¿e ciê pochwal¹, ¿e zab³yœniesz, to ju¿ przegra³eœ
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w punkcie wyjœcia. Taka chwa³a, jeœli nawet przyjdzie, bêdzie
niczym. „Je¿eli Ja sam siebie otaczam chwa³¹, chwa³a moja
jest niczym” (J 8,54a) – mówi Chrystus. W ka¿dej naszej de-
cyzji, w ka¿dym podejmowanym czynie winno byæ zawarte
pragnienie szukania chwa³y Bo¿ej. „Przeto czy jecie, czy pije-
cie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹
czyñcie” (1 Kor 10,31) – uczy Aposto³. W ka¿dym naszym
dzia³aniu – wed³ug zasady œw. Jana Chrzciciela – „On ma wzra-
staæ, ja zaœ mam siê umniejszaæ” (J 3,30).

Proœmy pokornie w tej liturgii o taka postawê. Chodzi w niej
bowiem naprawdê o nasze autentyczne dobro. Jeœli nie bêdzie-
my sob¹ przes³aniaæ Pana Boga, jeœli w naszym ¿yciu bêdzie-
my pomna¿aæ Jego chwalê, to nie minie nas nagroda. Pan bo-
wiem zapowiedzia³: „Kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony” (£k
18,14). Bêdzie to dobre naœladowanie Chrystusa, o którym
autor biblijny napisa³: „On istniej¹c w postaci Bo¿ej, nie sko-
rzysta³ ze sposobnoœci, aby na równi byæ z Bogiem, lecz ogo-
³oci³ samego siebie […] uni¿y³ samego siebie, stawszy siê po-
s³usznym a¿ do œmierci –  i to œmierci krzy¿owej. Dlatego te¿
Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad
wszelkie imiê” (Flp 2,6-9). Nie bójmy siê zatem obieraæ drogi
Chrystusa, prowadz¹cej przez uni¿enie do chwa³y.
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C. Na zakoñczenie studiów

Ze skarbem w sercu w dalsze ¿ycie

Koœció pw. œw. Piotra i Paw³a – 15 IV1996

Iz 61,9-11; £k 2,41-51

1. Przes³anie radoœci

Jak¿e cieszymy siê, ¿e jesteœmy jeszcze razem – razem dzi-
siaj po egzaminie ex universa theologia – razem w maryjny,
sobotni dzieñ, kiedy spogl¹damy w serce naszej wspólnej Mat-
ki, w serce Maryi. Razem z Ni¹ stajemy przed Bogiem. Wypo-
wiadamy w tej Eucharystii przed Bogiem trzy s³owa: dziêkujê,
przepraszam, proszê. Wypowiadamy te s³owa na zakoñczenie
waszych studiów teologicznych na naszej papieskiej uczelni.

Na naszej liturgii zosta³o przed chwil¹ og³oszone s³owo
Bo¿e. Zawiera ono do nas dzisiaj – na ten czas, który jest przed
nami, bardzo wa¿ne przes³anie. Jakie jest to przes³anie? Jest to
przes³anie radoœci, przes³anie roztropnego wychowania i prze-
s³anie do rozwa¿ania w sercu s³owa Bo¿ego.

„Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bo-
gu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia, okry³ mnie
p³aszczem sprawiedliwoœci” (Iz 61,10). S³owa te odnosimy dziœ
do Maryi. Maryja te s³owa – prawie w dok³adnym brzmieniu
– wypowiedzia³a u krewnej swojej, El¿biety, w swoim Magni-
ficat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój w Bogu,
moim Zbawcy. Bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej” (£k
1,46b-48a).

„Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bo-
gu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia” (Iz 61,10).
S³owa te maj¹ siê staæ naszymi s³owami. Maj¹ one wyznaczaæ
tak¿e postawê naszego ¿ycia. Radowanie siê w Bogu – to wielka
sprawa, to wielkie zadanie. Jest wiele powodów do tej radoœci.
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Najpierw – dar ¿ycia, istnienia. Mog³o nas nie byæ, a oto jeste-
œmy. Bóg chcia³ nas mieæ. Dziêki Niemu jesteœmy. Bóg nas
mi³uje, mi³uje ca³e stworzenie. Szczególn¹ mi³oœci¹ otacza to
stworzenie, które nosi w sobie podobieñstwo do Niego. Oto
pierwszy powód do radoœci – nasze istnienie, które zawdziê-
czamy Bogu.

Drugi powód jest nam dziœ wyraŸnie podany: „bo mnie przy-
odzia³ w szaty zbawienia”. Bóg nas przyodziewa w swoje sza-
ty. Pierwszy raz przyodzia³ nas na chrzcie œw. A potem gdy te
szaty pobrudziliœmy naszymi grzechami, Bóg przyobleka³ nas
w nowe, czyste szaty, udzielaj¹c nam swego przebaczenia. Tyle
ju¿ razy otrzymywaliœmy odpuszczenie grzechów, tyle ju¿ razy
Bóg na nowo ubiera³ nas w szaty zbawienia, w szaty ³aski
uœwiêcaj¹cej. To jest te¿ powód do wielkiej radoœci: „bo mnie
przyodzia³ w szaty zbawienia”

Ten sam Pan przyprowadzi³ was na studia teologiczne. Ten
sam Pan przeprowadzi³ was tak¿e przez te studia, które dzisiaj
oficjalnie koñczycie. B¹dŸcie pe³ni radoœci z tego powodu.
„Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bogu
moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia” (Iz 61,10).

2. Przes³anie roztropnego wychowania

Patrzymy na Maryjê. Zosta³o dziœ powiedziane: „Rodzice
Jezusa chodzili co roku z Jezusem na Œwiêto Paschy” (£k 2,41).
Chodzili co roku z Jezusem. W drodze powrotnej Jezus siê gubi.
Trwa poszukiwanie. Jezus zostaje znaleziony. Przy okazji wy-
jaœnia wtedy, jaka jest i jaka bêdzie Jego misja: „Powinienem
byæ w tym, co nale¿y do mego Ojca” (£k 2,49).

Jesteœmy absolwentami teologii. Uczelnia nas przysposo-
bi³a, aby m¹droœæ zdobyt¹ w jej murach rozdawaæ innym.
Tego skarbu nie wolno zatrzymaæ dla siebie. Trzeba siê z nim
dzieliæ z innymi. Bêdziecie siê dzieliæ jako katecheci, jako
pracownicy ró¿nych instytucji koœcielnych. Bêdziecie siê
dzieliæ tymi wartoœciami jako ojcowie, jako matki, wycho-
wuj¹c wasze dzieci. Pamiêtajcie, macie byæ obecnymi w spra-
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wach Ojca, w sprawach Koœcio³a. Praca ta bêdzie obfitowaæ
w ró¿ne przygody. Bêdzie podobnie jak w ¿yciu Jezusa. Bêd¹
przygody gubienia i odnajdywania Jezusa. Bierzcie w tym
przyk³ad z Maryi i Józefa. Poszukujcie ci¹gle na nowo Syna
Bo¿ego.

3. Przes³anie do rozwa¿ania w sercu s³owa Bo¿ego

„A Matka Jego chowa³a wiernie wszystkie te wspomnienia
w swym sercu” (£k 2,51). Zachowujcie i wy wspomnienia z tej
Uczelni. Zachowujcie i rozwa¿ajcie przede wszystkim œwiêt¹
naukê, m¹droœæ zdobyt¹ w murach naszej uczelni. W ci¹gu
piêciu lat wnikaliœcie w tajniki Bo¿ego s³owa. Niech to s³owo
Bo¿e dalej was fascynuje. Ojciec Œw. Jan Pawe³ II w czasie
trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, w r. 1987 mówi³ w Szczeci-
nie: „Trzeba, ¿eby nam siê podoba³o s³owo Bo¿e. Trzeba mieæ
upodobanie w s³owie Bo¿ym. Jeœli jest upodobanie w s³owie
Bo¿ym, to za nim idzie dzia³anie w duchu tego s³owa. I oto
bardzo nam chodzi, o to bardzo chodzi Koœcio³owi w Polsce,
wszystkim moim braciom biskupom tu obecnym, z ksiêdzem
Prymasem na czele”.

Zachowujcie i rozpamiêtujcie to, co by³o piêkne, m¹dre
w czasie waszych studiów. To, co by³o mniej chwalebne, szyb-
ko zapomnijcie, a to, co by³o z Boga, to zachowujcie i rozwa-
¿ajcie.

Oto wybija godzina zakoñczenia waszej wspólnej drogi
akademickiej. Wybija godzina wymarszu w dalsze ¿ycie, po
ukoñczonych studiach teologicznych. Jako wasz rektor ¿egnam
was na tej Eucharystii trzema wskazaniami:

a) Zachowajcie wspomnienia w sercu o tej uczelni. Zacho-
wujcie to, co us³yszeliœcie w jej murach – to, co by³o m¹dre
i szlachetne. Zachowujcie te wartoœci, które siê nie starzej¹.
Przekazujcie je innym.

b) Podtrzymujcie przyjaŸnie tu zawi¹zane. Niech one bêd¹
zdrowe, czyste, urocze, d³ugotrwa³e. Niech ich nie zniszczy
z¹b czasu.
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c) Módlcie siê i dobrze mówcie o uczelni, która was kar-
mi³a przez piêæ lat mlekiem m¹droœci. Uczelniê wy¿sz¹, zw³asz-
cza humanistyczn¹, zwyk³o siê nazywaæ w tradycji chrzeœci-
jañskiej Alma Mater. Nazwa ta wskazuje, ¿e uczelnia jest mat-
k¹ karmicielk¹, ¿ywicielk¹. B¹dŸcie wdziêczni wobec waszej
Alma Mater. Niech ta uczelnia pozostanie dla was zawsze dro-
ga. Niech was Bóg b³ogos³awi na dalsz¹ drogê ¿ycia.

Najwa¿niejsze pytanie
w sesji egzaminacyjnej u Chrystusa

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a – 16 V 1997 r.

Dz 25,13-21; J 21,15-19

1. Charakter aktualnego czasu

Ks. Adam Ba³abuch, sekretarz generalny naszego Fakulte-
tu, jako wyk³adowca homiletyki przypomina nam od czasu do
czasu, ¿e pocz¹tek homilii winien wyrastaæ z doœwiadczenia,
z aktualnego ¿ycia. Zatem, wyjdŸmy w naszej refleksji homi-
lijnej z doœwiadczenia ¿yciowego. Oto jesteœmy w po³owie
maja. Jest to miesi¹c szczególnie piêkny i uroczy w przyro-
dzie: wszêdzie tyle œwie¿ej zieleni, ogrody i ³¹ki pe³ne pach-
n¹cych kwiatów, ranne koncerty ptaków itd.

Miesi¹c maj jest tak¿e piêkny w liturgii Koœcio³a. W para-
fiach maj¹ miejsce uroczystoœci pierwszej Komunii œw. Mamy
w oczach dzieci ubrane w piêkne stroje, z przejêciem przystê-
puj¹ce po raz pierwszy po Cia³o Pañskie. W wielu parafiach
w maju biskupi umacniaj¹ nasz¹ m³odzie¿ darami Ducha Œwiê-
tego. Ka¿dego roku w maju odbywaj¹ siê w naszym mieœcie i w
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wielu innych miastach biskupich œwiêcenia kap³añskie, a po nich
s¹ uroczystoœci prymicyjne. Miesi¹c maj to tak¿e koñcowy etap
okresu wielkanocnego z uroczystoœci¹ Piêædziesi¹tnicy paschal-
nej. Przypomina nam ona o roli Ducha Œwiêtego w ¿yciu Ko-
œcio³a. Duch Ojca i Syna zosta³ zes³any na uczniów Chrystusa
zgodnie z Jego zapowiedzi¹. Dziœ ten Sam Duch Œwiêty jest
zsy³any na Koœció³, na nas. On dziœ ¿yje i dzia³a w Koœciele.
¯yje i dzia³a w ka¿dej, w ka¿dym z nas. Aposto³ Pawe³ powie-
dzia³: „Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y
mieszka w was? […] Czy¿ nie wiecie, ¿e cia³o wasze jest œwi¹-
tyni¹ Ducha Œwiêtego, który w was jest […]? (1 Kor 3,16; 6,19).

Dla nas czas, który prze¿ywamy, jest zakoñczeniem zajêæ
dydaktycznych w roku akademickim, który zbli¿a siê ku koñ-
cowi. Przed nami rozstacza siê wielkie wydarzenie, jakim jest
46. Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Potem bêdzie
jeszcze sesja egzaminacyjna, a po niej rozjedziemy siê na wa-
kacje i urlopy.

2. Egzamin z ¿ycia œw. Piotra

W takim oto czasie Chrystus przybli¿a nam dziœ w Ewan-
gelii zdarzenie znad jeziora Tyberiadzkiego. By³o to po Jego
zmartwychwstaniu. Jezus przyszed³ do swoich uczniów. Zja-
wi³ siê nad jeziorem. Spo¿y³ z nimi œniadanie. A potem zapy-
ta³ Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy mi³ujesz Mnie wiêcej
ani¿eli ci?” (J 21,15). By³ to koñcowy egzamin z ¿ycia Piotra
przed odejœciem Chrystusa do nieba. Jezus zapyta³ o mi³oœæ
i chcia³, ¿eby Piotr wyzna³, i¿ jego mi³oœæ, w jego subiektyw-
nym odczuciu, jest wiêksza od mi³oœci pozosta³ych uczniów.
Piotr wyzna³ tê mi³oœæ.

Pytanie Chrystusa skierowane do Piotra dotyczy ka¿dej
i ka¿dego z nas. To, co Chrystus mówi³ i czyni³ wobec ludzi,
by³o w jakimœ sensie zaadresowane do ludzi wszystkich cza-
sów i wszystkich miejsc. Dziœ Chrystus pyta ka¿d¹ i ka¿dego
z nas: „czy mi³ujesz Mnie?” To pytanie bêdzie stawia³ do koñ-
ca naszych ziemskich dni: „czy mi³ujesz Mnie?” A wiêc sesja
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egzaminacyjna, której przewodniczy Chrystus, trwa przez ca³e
¿ycie: „czy mi³ujesz Mnie?”

3. Nasz ¿yciowy egzamin u Chrystusa

Gdy Chrystus pyta nas ponownie o mi³oœæ: „czy mi³ujesz
Mnie?” – musimy sobie znowu uœwiadomiæ, czym powinna
byæ ta mi³oœæ? co to znaczy mi³owaæ? kiedy nasza odpowiedŸ
w Duchu Œwiêtym tak jak Piotra jest prawdziwa?

Odpowiadamy, ¿e mi³ujemy Chrystusa, gdy trwamy w przy-
jaŸni z Nim, kiedy z Nim jesteœmy, rozmawiamy, napawamy
siê Jego m¹droœci¹, kiedy czynimy to, co On nam poleci³. Po-
patrzmy na ludzi. Osoby kochaj¹ce siê chc¹ byæ zawsze ra-
zem, chc¹ ze sob¹ rozmawiaæ, razem spêdzaæ czas, cieszyæ siê
sob¹. W mi³oœci ludzkiej szuka siê dobra drugiego, cz³owiek
sk³ada siebie drugiemu w darze. Podobnie jest i z mi³oœci¹ do
Chrystusa. Znakiem mi³oœci do Niego jest nasze przebywanie
z Nim na modlitwie, nasze rozwa¿anie s³owa Bo¿ego, nasza
s³u¿ba drugim, w których On siê ukrywa. Chciejmy o tym za-
wsze pamiêtaæ i w³aœciwie odpowiadajmy nasz¹ mi³oœci¹ na
Jego mi³oœæ. Pamiêtajmy szczególnie o tym w dniach 46. Miê-
dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. To w³aœnie
w czasie Kongresu Chrystus postawi nam to pytanie, postawi
je wszystkim uczestnikom, którzy zgromadz¹ siê przy Nim we
Wroc³awiu: „czy mi³ujesz Mnie?”

Nasza mi³oœæ do Chrystusa rodzi siê w nas za spraw¹ Du-
cha Œwiêtego, który w nas mieszka i dzia³a. Duch Bo¿y nas
oœwieca, abyœmy lepiej rozumieli sens naszego ¿ycia, nasze
powo³anie. Zapala nas tak¿e do mi³owania. Uzdalnia nas do
dawania prawdziwej odpowiedzi na mi³oœæ Chrystusa, odpo-
wiedzi nie tylko s³ownej, ale odpowiedzi ca³ym naszym ¿y-
ciem. Módlmy siê w tej Eucharystii, sprawowanej w mocy
Ducha Œwiêtego, o to, byœmy dobrze wypadali na sesji egza-
minacyjnej u Chrystusa, która trwa ca³e ¿ycie, byœmy na Jego
najwa¿niejsze pytanie dawali zawsze prawid³ow¹, prawdziw¹
odpowiedŸ: dawali j¹ naszym s³owem i ¿yciem.



143

Zwyciê¿anie z³a dobrem;
wytrwanie w wierze wœród doœwiadczeñ –
program na dalsze ¿ycie

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a – 16 VI 1997

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

1. Zamkniêcie czasu studiów

„Nie tak dawno ¿eœmy siê spotkali, a dziœ ju¿ rozstania nad-
szed³ czas” – te s³owa piosenki wyra¿aj¹ prawdê o obecnej
chwili. Zamykamy t¹ Eucharysti¹ wasze piêcioletnie studia
teologiczne. Przed po³udniem z³o¿yliœcie ostatni programowy
egzamin – ex universa theologia. Zakoñczy³a siê piêciolatka.
Przebrnêliœcie przez wszystkie wyk³ady, æwiczenia, semina-
ria, egzaminy i kolokwia, w³¹cznie z dzisiejszym. Wspomina-
my dzisiaj wasz pocz¹tek w murach tej uczelni. By³ to paŸ-
dziernik 1992 r. Wspominamy wszystkie lata i miesi¹ce wa-
szych studiów na tej uczelni. W ci¹gu tych lat po³¹czy³y was
wspólne zajêcia, wyk³ady, æwiczenia, seminaria, egzaminy. By³
to z pewnoœci¹ uroczy czas. Zawi¹za³y siê miêdzy wami wiê-
zy kole¿eñstwa i przyjaŸni. Bêdziecie wspominaæ ten mi³y
okres waszego ¿ycia. Okres studiów pamiêta siê d³ugo. Czêsto
wracamy potem do niego w naszych wspomnieniach.

Dziœ, gdy mamy iœæ dalej, otrzymujemy na liturgii wa¿ne
przes³anie na dalsze ¿ycie. Chrystus ka¿e nam zwyciê¿aæ z³o
dobrem. Przestrzega nas przed odwetem i mœciwoœci¹. Zaœ œw.
Pawe³ wzywa nas do wytrwania w przeciwnoœciach. Jak¿e to
wa¿ne wskazania dla was, m³odzi przyjaciele, na dalsz¹ wasz¹
drogê ¿ycia.

2. Zwyciê¿anie z³a dobrem

„S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: »Oko za oko i z¹b za z¹b«.
A Ja wam powiadam: Nie stawajcie oporu z³emu: lecz jeœli ciê
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kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi […] Daj
temu, kto ciê prosi, i nie odwracaj siê od tego, kto chce po¿y-
czyæ od ciebie” (Mt 5,38-42). Wiemy, ¿e nie nale¿y tych s³ów
rozumieæ jako przyzwalania na gwa³t, krzywdê i niesprawie-
dliwoœæ. Gdy Chrystus mówi: „Nie stawiajcie oporu z³emu”,
wymaga, abyœmy zwyciê¿ali z³o dobrem. Mo¿emy w tym
miejscu przytoczyæ epizod z ¿ycia œw. Jana Kantego, byæ mo¿e,
¿e legendarny, ale bardzo pouczaj¹cy. Kiedy pewnego razu ban-
dyci ograbili Jana, ten przysi¹g³, ¿e wiêcej pieniêdzy nie ma
przy sobie. Gdy potem przypomnia³ sobie, ¿e ma jeszcze za-
szyt¹ monetê, wróci³ siê i przekaza³ im tê monetê. Rabusie tak
byli tym zaskoczeni i wewnêtrznie poruszeni, ¿e nie tylko mu
wszystko oddali, ale nadto zawrócili ze z³ej drogi ¿ycia.

Warto byæ w ¿yciowych sprawach cz³owiekiem elastycz-
nym. Warto niekiedy ust¹piæ ze swojego zdania, by ocaliæ mi-
³oœæ, dobry klimat, jednoœæ. Niekiedy tak bardzo upieramy siê
przy naszym zdaniu, bo wydaje siê nam, ¿e mamy racjê, i mo-
¿e rzeczywiœcie j¹ mamy. Wydaje siê nam, ¿e musimy posta-
wiæ na swoim, i rzeczywiœcie obstajemy przy swoim. Wygry-
wamy wówczas nasze zdanie, ale tracimy czasem wtedy o wiele
wiêcej. Przegrywamy zgodê, jednoœæ, serce drugiego cz³owie-
ka. Dlatego te¿, chocia¿ mamy racjê, umiejmy ustêpowaæ
w sprawach b³ahych, jeœli oczywiœcie mo¿na to zrobiæ bez grze-
chu i bez wiêkszej szkody. Dobroæ, pokora zawsze przynosz¹
pozytywne, ewangeliczne owoce.

Unikajmy przeto postawy odwetu, zemsty i mœciwoœci. Jest
to postawa pogañska, która w konsekwencji przynosi wiele z³a.
P³aæmy nie tylko za dobro dobrem, ale tak¿e za z³o dobrem.
Ewangeliczna postawa zwyciê¿anie z³a dobrem wymaga od
nas nie tylko pokory, ale tak¿e cierpliwoœci i wytrwa³oœci. Przy-
pomnia³ nam o tym dziœ œw. Pawe³.

3. Nasza sta³oœæ wœród doœwiadczeñ

W czytanym dziœ fragmencie Drugiego Listu do Koryntian
Aposto³ nas poucza: „Nie daj¹c nikomu sposobnoœci do zgor-
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szenia, aby nie wyszydzono naszej pos³ugi, okazujemy siê s³u-
gami Boga przez wszystko: przez wielk¹ cierpliwoœæ, wœród
utrapieñ, przeciwnoœci i ucisków, w ch³ostach, wiêzieniach,
podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w po-
stach, przez czystoœæ i umiejêtnoœæ, przez wielkodusznoœæ i ³a-
godnoœæ, przez objawy Ducha Œwiêtego i mi³oœæ nieob³udn¹,
przez g³oszenie prawdy i moc Bo¿¹” (2 Kor 6,3-7).

Drodzy absolwenci, wyruszacie w dalsze ¿ycie. Przeszli-
œcie przez tê Papiesk¹ Uczelniê, która przez piêæ lat karmi³a
was mlekiem m¹droœci. Zachowajcie w pamiêci i sercu tê m¹-
droœæ. Promieniujcie ni¹ na otoczenie. Nie wstydŸcie siê tej
m¹droœci. Ludzie jej naprawdê potrzebuj¹ do godnego ¿ycia.
Nie zra¿ajcie siê ró¿nymi atakami, kpinami, przeciwnoœcia-
mi, na które te¿ z pewnoœci¹ natraficie. Zwyciêstwo nale¿y
do prawdy i dobra. Dlatego trwajcie zawsze przy prawdzie i w
prawdzie. Przeobra¿ajcie prawdê w dobro i mi³oœæ. Niech was
nie zniechêc¹ i nie zastopuj¹ bolesne prze¿ycia. Prawda i dobro
rodz¹ siê i rozszerzaj¹ wœród bolesnych doœwiadczeñ.

Modlimy siê wspólnie w tej Eucharystii o tak¹ w³aœnie ³a-
skê dla was. Niech Pan nasz, Jezus Chrystus, prowadzi was
wszystkich w mocy Ducha Œwiêtego ewangelicznymi œcie¿-
kami przez ca³e wasze dalsze ¿ycie.

Co dalej, absolwencie teologii?

Kaplica PWT –  22 VI 1998

2 Kol 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

1. Rozstanie ze spo³ecznoœci¹ akademick¹

S³yszeliœmy z pewnoœci¹ takie powiedzenie: ¿ycie sk³ada
siê ze spotkañ i z rozstañ. Na drodze naszego ¿ycia spotykamy
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ró¿nych ludzi i nale¿ymy do ró¿nych grup i wspólnot. Pierw-
sz¹ nasz¹ wspólnot¹ by³a wspólnota naszego domu rodzinne-
go. Stamt¹d pochodz¹ pierwsze zapamiêtane prze¿ycia i wspo-
mnienia. Potem przysz³a wspólnota szko³y podstawowej. Mie-
liœmy w niej pierwsze kole¿anki i pierwszych kolegów. Na-
stêpnie nale¿eliœmy do wspólnoty szko³y œredniej. Byæ mo¿e,
¿e spotykamy siê z kole¿ankami i kolegami lat gimnazjalnych
na zjazdach kole¿eñskich. Od piêciu lat nale¿ycie do spo³ecz-
noœci akademickiej Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we
Wroc³awiu. Dzisiaj zamykacie wspóln¹ drogê ¿ycia, która pro-
wadzi³a was przez tê Uczelniê. Przybyliœcie w mury tej Uczel-
ni z ró¿nych œrodowisk rodzinnych, parafialnych, miejskich,
wiejskich. Przez piêæ lat po³¹czy³y was wspólne zajêcia: wy-
k³ady, æwiczenia, seminaria naukowe, egzaminy, uroczysto-
œci. Dziœ odby³ siê wasz ostatni, wspólny egzamin. I oto dzi-
siaj wybija godzina rozstania.

Na tej po¿egnalnej Eucharystii Pan Bóg og³osi³ swoje s³o-
wo. Przyjmijcie je na dalsz¹ drogê waszego ¿ycia.

2. Przes³anie Bo¿ego s³owa

Zwróæmy uwagê na trzy tematy, które kryj¹ siê w dzisiej-
szym orêdziu.

a) Upominanie przez Boga – wezwanie do nawrócenia

Fragment Drugiej Ksiêgi Królewskiej opowiada o zdoby-
ciu Samarii przez Asyryjczyków. Autor biblijny interpretuje
ten fakt jako karê Bo¿¹: „Sta³o siê tak, bo Izraelici zgrzeszyli
przeciwko Panu, Bogu swemu […] Czcili oni bogów obcych
i naœladowali obyczaje ludów, które Pan wypêdzi³ przed Izra-
elitami” (2 Krl 17,7-8).

Bóg nie lubi, gdy Go zdradzamy, gdy czcimy innych bo¿-
ków.

We Francji odbywaj¹ siê mistrzostwa œwiata w pi³ce no¿-
nej. Dla wielu zastêpuj¹ one religiê. Mówi³ o tym ostatnio fran-
cuski biskup Jaques Noyer z Amiens, przewodnicz¹cy Episko-
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patu Francji ds. Turystyki i Wypoczynku. Jego zdaniem „w
spo³eczeñstwie zlaicyzowanym pi³ka no¿na czêsto zastêpuje
kibicom religiê. W ten sposób wype³nia siê pustkê, która po-
zosta³a w sercach ludzi po odrzuceniu przez nich Koœcio³a”.
Ponadto doda³, ¿e „ sport staje siê niekiedy widowiskiem pod-
porz¹dkowanym panowaniu pieni¹dza i d¹¿eniu do zwyciê-
stwa za wszelk¹ cenê”.

Wszystko, co dzieje siê na tym œwiecie, co tworz¹ i organi-
zuj¹ ludzie, winno mieæ jakieœ odniesienie do Pana Boga. To
jest owa m¹droœæ, która winna nas zdobiæ.

b) Wrodzona sk³onnoœæ s¹dzenia

Zastanawiamy siê czasem, które zawody, jakie wykonuj¹
ludzie, s¹ najliczniejsze. Niektórzy mówi¹, ¿e na œwiecie naj-
wiêcej jest lekarzy, gdy¿ niemal ka¿dy cz³owiek potrafi daæ
choremu jakieœ zalecenie, jak¹œ poradê. Inni oznajmiaj¹, ¿e
w œwiecie najwiêcej jest sêdziów i prokuratorów, bowiem ka¿-
dy cz³owiek wydaje jakieœ opinie, s¹dy o drugich. S¹ to nie-
kiedy opinie pozytywne, a czêœciej bywaj¹ to tak¿e ró¿ne oskar-
¿enia. I to mo¿e byæ prawd¹, bowiem ka¿dy cz³owiek przybie-
ra od czasu do czasu rolê sêdziego. ¯ona oskar¿a mê¿a, m¹¿
¿onê, s¹siad s¹siada, kole¿anka kole¿ankê, prze³o¿ony pod-
w³adnego, podw³adny prze³o¿onego. Oceniamy polityków,
dzia³aczy spo³ecznych, nauczycieli, urzêdników, sportowców
itd. Niekiedy s¹ to oceny zbyt surowe, pobie¿ne, pochopne,
czasem nawet z³oœliwe.

Sk³onnoœæ do wydawania s¹dów zakodowana jest w naszej
naturze. Bywaj¹ ró¿ne motywy wydawania s¹dów. S¹ motywy
w³aœciwe, takie jak wiernoœæ prawdzie, mi³oœæ do cz³owieka
os¹dzanego. Jednak¿e bywaj¹ tak¿e motywy niegodziwe. Nie-
którzy ludzie, wy¿ywaj¹cy siê w wynajdywaniu b³êdów u in-
nych, formu³uj¹ oskar¿enia, aby odwróciæ uwagê od siebie, od
w³asnych nie najlepszych postaw. Ostr¹ krytyk¹ innych próbuj¹
zas³oniæ w³asne b³êdy i niedoci¹gniêcia. „Nie s¹dŸcie, abyœcie
nie byli s¹dzeni” (Mt 7,1) – mówi dziœ do nas Chrystus.
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Nasz Pan przestrzega nas przed pochopnym s¹dzeniem:
„Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni. Bo takim s¹dem, jakim
wy s¹dzicie, i was os¹dz¹; i tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie,
wam odmierz¹” (Mt 7,1-2). Jesteœmy przeto wezwani do po-
wœci¹gliwoœci w s¹dzeniu. Dlaczego winniœmy byæ ostro¿ni
w s¹dzeniu, w wydawaniu ocen? Jedna z racji tej ostro¿noœci
tkwi w tym, ¿e nasze poznanie jest zawsze niepe³ne, nieade-
kwatne. Nigdy nie jesteœmy w stanie poznaæ dog³êbnie dru-
giego cz³owieka, a nawet nas samych. Nasze poznanie jest za-
barwione mniejsz¹ czy wiêksz¹ porcj¹ subiektywizmu. Nasze
poznanie jest niewyczerpuj¹ce, aczkolwiek mo¿e byæ w da-
nym stopniu, w którym je osi¹gamy, prawdziwe. Tylko Bóg
zna pe³n¹ prawdê o ka¿dym cz³owieku. St¹d te¿ przestroga
Chrystusa jest dla nas bardzo znacz¹ca. S¹dz¹c kogoœ pochop-
nie, mo¿emy danemu cz³owiekowi wyrz¹dziæ wielk¹ krzywdê.

c) Zaczynanie od siebie

W zwi¹zku z przestrog¹ przed s¹dzeniem Chrystus dodaje
nam jeszcze inne pouczenie: „Czemu to widzisz drzazgê w oku
swego brata, a belki we w³asnym oku nie dostrzegasz? Albo
jak mo¿esz mówiæ swemu bratu: »Pozwól, ¿e usunê drzazgê
z twego oka«, gdy belka tkwi w twoim oku? Ob³udniku, wy-
rzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a¿eby
usun¹æ drzazgê z oka twego brata” (Mt 7,3-5).

Zatem trzeba zawsze zaczynaæ s¹dzenie i dzia³anie od sie-
bie, bowiem sk³onnoœæ do os¹dzania drugich, bez uprzedniej
refleksji nad sob¹, mo¿e prowadziæ do ukrywania w³asnych,
niekiedy o wiele wiêkszych grzechów i b³êdów. Im ktoœ ostrzej
ocenia siebie i stara siê usuwaæ swoje braki, tym wiêksze uzy-
skuje prawo do oceniania i s¹dzenia drugich, ale – dodajmy –
jedynie z motywów mi³oœci i zatroskania o dobro drugiego.

3. Wskazanie na dalsz¹ drogê

Drodzy absolwenci! Zamykacie dziœ formacjê teologiczn¹
na naszej Uczelni. Pamiêtajcie o przypomnianej przestrodze
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Chrystusa, któr¹ przed chwil¹ rozwa¿aliœmy. Macie byæ ludŸ-
mi prawdziwego s³owa i dobrego czynu. B¹dŸcie ostro¿ni w s¹-
dzeniu. Niech waszym dzia³aniem kieruje przede wszystkim
mi³oœæ prawdy i wielki szacunek dla cz³owieka. Szczêœæ wam,
Bo¿e, w waszym ¿yciu.

Wskazania Chrystusa
na dalsz¹ drogê ¿ycia

Kaplica PWT – 21 VI 1999

Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5

1. Zakoñczenie etapu

¯ycie ludzkie sk³ada siê z ró¿nych okresów. Zwykle dzie-
limy je na dzieciñstwo, m³odoœæ, wiek dojrza³y i lata starcze.
W ramach tych okresów wyró¿niamy mniejsze etapy. W wie-
ku dzieciêcym i m³odzie¿owym wyznaczaj¹ je szko³y. St¹d mó-
wimy o okresie szko³y podstawowej, zawodowej, œredniej i cza-
sie studiów.

Dla was, m³odzi przyjaciele, koñczy siê w tych dniach etap
waszych podstawowych studiów teologicznych. Etap ten przy-
bli¿y³ nas nawzajem do siebie. Przez piêæ lat spotykaliœcie siê
w gronie waszego rocznika na zajêciach: wyk³adach, æwicze-
niach, proseminariach, seminariach naukowych. Spotykaliœcie
siê tak¿e w tej kaplicy. W czasie studiów zawi¹za³y siê miê-
dzy wami wiêzy przyjaŸni i kole¿eñstwa, które z pewnoœci¹
przed³u¿¹ siê w przysz³oœæ. Oto piêkna przygoda studiów do-
biega koñca. Jesteœmy dziœ w takim gronie, mo¿e po raz ostat-
ni. Szukamy wskazówek, szukamy natchnieñ na dalsze ¿ycie.
Gdzie je naj³atwiej i najpewniej znaleŸæ? Wiemy dobrze –
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w s³owie Bo¿ym. Poszukajmy zatem owych wskazañ w tek-
stach Pisma Œwiêtego, przed chwil¹ wœród nas odczytanych.

2. S³owo Chrystusa na po¿egnanie studiów

Pierwszy temat dzisiejszego s³owa Bo¿ego – to temat po-
wo³ania. W pierwszym czytaniu zosta³ nam przypomniany
Abraham, pierwszy patriarcha narodu wybranego. W jego hi-
storiê wmiesza³ siê Pan Bóg. Abraham pewnego dnia us³ysza³
s³owa: „WyjdŸ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca
do kraju, który ci uka¿ê. Uczyniê bowiem z ciebie wielki na-
ród, bêdê ci b³ogos³awi³ i twoje imiê rozs³awiê: staniesz siê
b³ogos³awieñstwem” (Rdz 12,1-2). By³o to powo³anie. Abra-
ham pos³ucha³ Pana Boga. Zostawi³ rodzinny kraj i poszed³ do
obcej ziemi, wskazanej przez Boga. By³a to z pewnoœci¹ dla
Abrahama bardzo trudna decyzja. Ale tak zaczê³a siê jego wiel-
ka przygoda z Bogiem, w której znalaz³y siê ró¿ne epizody:
³atwe i trudne. Abraham we wszystkim i do koñca pozosta³
wierny Bogu.

S³uchaj¹c opowiadania o powo³aniu Abrahama, myœlimy
o naszym powo³aniu. Ka¿dego z nas powo³a³ Bóg. Powo³a³ nas
najpierw do istnienia, do ¿ycia. Mog³o nas nie byæ, a oto jeste-
œmy. Dlaczego jesteœmy? – dlatego ¿e powo³a³ nas do ¿ycia
sam Bóg. On nawet wybra³ nam czas i miejsce ¿ycia. To Bóg
tak¿e powo³a³ nas do wspólnoty Koœcio³a. Powo³a³ nas tak¿e
na tê uczelniê, która przez piêæ lat karmi³a nas m¹droœci¹ teo-
logiczn¹. Nam siê wydaje, ¿e to myœmy j¹ wybrali przed piê-
cioma laty, ¿e to by³a nasza osobista decyzja. Tak, to jest praw-
da, ale czy ta decyzja nie by³a niesiona ³ask¹ Bo¿¹? Któ¿ bo-
wiem wzbudzi³ w nas pragnienie studiowania teologii jak w³a-
œnie nie Bóg? Z Jego skarbca m¹droœci przyjêliœmy w mu-
rach tej uczelni tyle¿ prawd. W wielu z nich zawarte s¹ wy-
magania, wezwania, przestrogi, zaproszenia, zalecenia.
Wszystko to ma na celu nasz¹ pomyœlnoœæ, nasze dobro. Nie
zawsze mo¿na je od razu dojrzeæ. Trzeba czasem d³ugo na to
czekaæ. Abraham, id¹c za Bo¿ym wezwaniem, nie wiedzia³,
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dok¹d idzie i jak tam bêdzie. Jednak¿e poszed³. Pos³ucha³
Boga. Zawierzy³ Bogu i wygra³. Warto zawierzyæ Bogu i –
na wzór Abrahama – byæ Mu pos³usznym. Na tym siê nigdy
nie przegrywa.

Drugie wa¿ne przes³anie kieruje do nas Chrystus we frag-
mencie Ewangelii dziœ czytanej. S¹ w nim zawarte dwie g³ów-
ne myœli, które maj¹ charakter poleceñ: „Nie s¹dŸcie, abyœcie
nie byli s¹dzeni. Bo takim s¹dem, jakim wy s¹dzicie, i was
os¹dz¹; i tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie, wam odmierz¹”
(Mt 7,1). Wa¿na przestroga! Chce ona poskromiæ w nas pew-
n¹ tendencjê, która siê kryje niemal w ka¿dym cz³owieku; ten-
dencjê do wydawania pochopnych s¹dów, ocen, opinii.

Kiedyœ ktoœ siê zastanawia³, jaki zawód ma najliczniejszych
przedstawicieli. Myœla³, ¿e chyba najwiêcej na œwiecie jest le-
karzy, gdy¿ ka¿dy cz³owiek w przypadku choroby potrafi coœ
drugiemu doradziæ. Jednak¿e jeœli dobrze przyjrzymy siê ludz-
kiemu ¿yciu, to mo¿emy dojœæ do wniosku, ¿e najwiêcej na
œwiecie jest sêdziów i prokuratorów. Jest bowiem niemal
w ka¿dym cz³owieku tendencja do s¹dzenia. Chrystus prze-
strzega nas przed pochopnym s¹dzeniem. Dlaczego taka prze-
stroga? Z pewnoœci¹ dlatego, ¿e cz³owiek nigdy nie zna pe³-
nej prawdy o drugim cz³owieku. Jego opinie i s¹dy tylko do
pewnego stopnia s¹ prawdziwe. Pe³niê prawdy o cz³owieku
zna tylko Bóg. Na pewno Bóg zna nas lepiej ni¿ my samych
siebie.

Druga przestroga, to przestroga przed szukaniem braków
u naszych bliŸnich: „Czemu to widzisz drzazgê w oku swe-
go brata, a belki we w³asnym oku nie dostrzegasz? Albo jak
mo¿esz mówiæ swemu bratu: »Pozwól, ¿e usunê drzazgê
z twego oka«, gdy belka tkwi w twoim oku? Ob³udniku, wy-
rzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a¿eby
usun¹æ drzazgê z oka twego brata” (Mt 7,3-5). To zalecenie
Chrystusa trafia w œrodek naszego ¿ycia. Jest w nas bowiem
tendencja do widzenia b³êdów, wad, niedoskona³oœci u na-
szych bliŸnich. £atwiej siê u nich dostrzega najmniejsze po-
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tkniêcie. Trudniej natomiast zdaæ sobie sprawê z w³asnych
wad i postaw. Wytykanie drugim b³êdów bywa niekiedy po-
³¹czone z prób¹ przes³oniêcia swoich w³asnych niedoskona-
³oœci i wykroczeñ. Stosujmy tê regu³ê Chrystusa, a bêdzie
nam w ¿yciu du¿o lepiej.

3. Wskazania i ¿yczenia na drogê

Wa¿ne zatem wskazania ka¿e nam Chrystus zabraæ z tego
eucharystycznego dziêkczynienia za nasze powo³anie, za lata
naszych studiów. Uporz¹dkujmy te myœli: winniœmy mieæ
œwiadomoœæ naszego powo³ania. B¹dŸmy powœci¹gliwi w s¹-
dzeniu i patrzmy bardziej krytycznie na siebie ni¿ na dru-
gich.

Na tym naszym eucharystycznym spotkaniu z Bogiem wy-
powiedzmy w ciszy przed Bo¿ym Majestatem te trzy s³owa,
które czêsto wypowiada ks. biskup Józef Pazdur: „dziêkujê,
przepraszam, proszê”. Dziêkujmy za dar ¿ycia, za dar wiary,
za dar studiów, dziêkujmy za wszystko. Przepraszajmy za to,
co nie wysz³o, za nasze potkniêcia i zaniedbania. Wreszcie
proœmy, by nam w ¿yciu by³o dobrze z Chrystusem, byœmy
prze¿ywali dalsze dni, tygodnie, miesi¹ce i lata w wielkiej,
za¿y³ej przyjaŸni z Nim.

Zachowajcie mi³e wspomnienia z tej uczelni. Odwiedzaj-
cie j¹. Dajcie o niej dobre œwiadectwo i powracajcie w jej mury
na spotkania kole¿eñskie. Niech Dobry Bóg wszystkie te my-
œli, wskazania i zachêty sam pob³ogos³awi.
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Po¿egnalne orêdzie

Kaplica PWT – 16 VI 2000 r

1 Krl 19,9a.11-16; Mt 5,27-32)

1. Praktyka wybiórczej prawdy

¯yjemy w czasach, kiedy wiele mówi siê o wolnoœci, tole-
rancji, prawach cz³owieka, europejskoœci, globalizmie, mon-
dializmie. Zauwa¿amy, ¿e w imiê rzekomych praw cz³owieka,
w imiê nowoczesnoœci i postêpu odchodzi siê tu i ówdzie od
tradycyjnych norm etycznych. Preferuje siê normy, które nie
wymagaj¹ od cz³owieka samozaparcia, poœwiêcenia, wyrze-
czenia. Z norm ewangelicznych wybiera siê te, które coœ jedy-
nie stwierdzaj¹, a nie te, które stawiaj¹ wymagania, zobowi¹-
zania. Tak¿e pomija siê milczeniem niektóre przykazania De-
kalogu. Ks. Franciszek Sawicki napisa³ kiedyœ, ¿e „pierwszym
przykazaniem, które siê dzisiaj zasadniczo skreœla, jest przyka-
zanie szóste. Mo¿e nie zwalcza siê go wprost, ale siê go ob³ud-
nie lekcewa¿y, deklamuje siê o pruderii, zacofaniu, fa³szywym
wstydzie. O moralnoœci seksualnej, o czystoœci niechêtnie dziœ
mówi¹ wychowawcy, by nie pos¹dzano ich o zacofanie, wstecz-
nictwo. M³odzi ludzie maj¹ wielkie opory z przyznaniem siê
np. do kradzie¿y, oszustwa, k³amstwa, natomiast bez ¿enady
potrafi¹ mówiæ o swoich przygodach mi³osnych. Postawa tego
typu znamionuje nawet chrzeœcijan, katolików, którzy lubi¹ siê
odwo³ywaæ do Chrystusowej ³agodnoœci i wyrozumia³oœci”.

Jak to oceniæ? Chrystusow¹ naukê winniœmy braæ integral-
nie, nie wybiórczo. Przypominamy to sobie w kontekœcie dzi-
siejszej Ewangelii.

2. Wymagania Chrystusa w dziedzinie szóstego przykazania

Odczytany dziœ tekst Ewangelii jest bardzo wymagaj¹cy.
Chrystus wskazuje na wa¿noœæ czystoœci w dziedzinie myœle-
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nia i dzia³ania. „S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: »Nie cudzo³ó¿«.
A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobie-
tê, ju¿ siê w swoim sercu dopuœci³ z ni¹ cudzo³óstwa”
(Mt 5,27). A wiêc nie tylko czyny przeciwko przykazaniu „Nie
cudzo³ó¿” s¹ grzechami, ale tak¿e w p³aszczyŸnie po¿¹dañ
mo¿na obraziæ Pana Boga i drugiego cz³owieka.

Zauwa¿my tak¿e, ¿e Chrystus w skrajnych, bardzo ostrych
sformu³owaniach przestrzega przed nieczystoœci¹: „Jeœli[…]
twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy³up je[…] I jeœli
[…] twoja rêka jest ci powodem do grzechu, odetnij j¹ […]”
(Mt 5,29-30). Sformu³owañ tych nie rozumiemy dos³ownie.
Wskazuj¹ jednak one na wagê sprawy, na potrzebê oddalania
okazji do grzechu. Nie ka¿da ucieczka od czegoœ jest oznak¹
s³aboœci. W³aœnie ucieczka od okazji do grzechu staje siê do-
wodem hartu i si³y woli.

3. W wiernoœci Chrystusowi w dalsze ¿ycie

Dzisiejszym egzaminem ex universa theologia koñczycie
oficjalnie wasze podstawowe, magisterskie studia teologicz-
ne. Chrystus na drogê daje wam dziœ wa¿ne wskazanie, aby-
œcie akceptowali, przekazywali innym i stosowali w ¿yciu ca³¹
Jego Ewangeliê, tak¿e ten fragment nauki, który dziœ by³ tu
czytany i który tyczy cnoty czystoœci. Niech to siê wam uda.

Zachowajcie w pamiêci tê uczelniê. Pielêgnujcie zawi¹za-
ne w jej murach przyjaŸnie i kole¿eñstwo. Zachowajcie w ser-
cach i umys³ach nabyte tu treœci intelektualne i postawy mo-
ralne, przejête od Chrystusa. Wytrwajcie w Jego mi³oœci. ¯y-
czê wam, byœcie doœwiadczali obecnoœci Pana w waszym co-
dziennym ¿yciu, jak tego kiedyœ doœwiadcza³ prorok Eliasz.
Pamiêtamy, Pan nie by³ w wichurze, nie by³ w wichrze, nie
by³ w trzêsieniu ziemi, nie by³ w ogniu, ale by³ w szmerze ³a-
godnego powiewu. ¯yczê wam wszystkim, byœcie doœwiad-
czali Pana w prozaicznoœci codziennego ¿ycia. Módlmy siê
o tak¹ ³askê.
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Jesteœmy na mecie – i co dalej?

Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa

Kaplica PWT – 22 VI 2001

Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; £k 15,3-7

1. Jesteœmy na mecie

W drodze naszego ¿ycia prze¿ywamy doœæ czêsto ró¿ne
pocz¹tki i zakoñczenia. Z niektórych nawet nie zdajemy sobie
sprawy. Niektóre prze¿ywamy z du¿¹ doz¹ emocji. Dziœ wy-
bija godzina zakoñczenia waszych podstawowych studiów
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc³awiu. Jeste-
œcie na mecie. Start do tego etapu ¿ycia mia³ miejsce przed
piêcioma laty. W ci¹gu tej piêciolatki sporo prze¿yliœcie w tym
gmachu. By³o tyle godzin wyk³adowych. By³y æwiczenia, pro-
seminaria, seminaria naukowe. By³y egzaminy semestralne.
By³y ró¿ne uroczystoœci uczelniane i diecezjalne. Przede
wszystkim odby³ siê we Wroc³awiu w czasie waszych studiów
46. Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Dziœ jest ju¿
meta. Egzaminem ex universa theologia zamykamy czas wa-
szych studiów. Gromadzimy siê w tej kaplicy, by podziêko-
waæ Bogu za ten piêkny, uroczy, chcia³oby siê powiedzieæ –
niezapomniany czas studiów.

Meta waszych studiów przypad³a w uroczystoœæ Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa. Cieszymy siê, ¿e tak siê z³o¿y³o.
Otrzymujemy dziœ bowiem na liturgii wa¿ne przes³anie. Jest
to przes³anie jakby na po¿egnanie tej instytucji, przes³anie bar-
dzo wa¿ne. Brzmi ono: jesteœmy umi³owani przez Boga w Sercu
Jego Syna.

2. Jesteœmy umi³owani przez Boga w Sercu Pana Jezusa

W sercu Jezusa ukonkretni³a siê widzialnie, doœwiadczal-
nie mi³oœæ Boga do nas. Nieprzypadkowo wskazujemy na Ser-
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ce Jezusa jako na Ÿród³o Bo¿ej mi³oœci. Ma to mocne podsta-
wy w rzeczywistoœci. Zauwa¿my bowiem, ¿e serce jest bar-
dzo wa¿nym organem w organizmie ludzkim. Serce jest mo-
torem ca³ego ¿ycia biologicznego cz³owieka. Jest motorem
kr¹¿enia krwi. Do niego p³ynie pe³na toksycznych odpadków,
krew z ca³ego cia³a. Ono j¹ oczyszcza, natleniaj¹c, i wysy³a
oczyszczon¹ w najdalsze zakamarki organizmu. Ustanie pra-
cy serca prowadzi do œmierci biologicznej cz³owieka. Podob-
n¹ funkcjê, ale w p³aszczyŸnie duchowej, pe³ni Serce Jezusa.
W organizmie Koœcio³a Serce Jezusa podtrzymuje ¿ycie Bo¿e,
oczyszcza nale¿¹cych do tego organizmu ludzi z zanieczysz-
czeñ grzechu. Mo¿na by obrazowo powiedzieæ, ¿e w ka¿dej
Mszy œw. do Serca Jezusa nap³ywa zepsuta i zaka¿ona krew
œwiata i stamt¹d wychodzi oczyszczona i wzmacnia wszyst-
kie cz³onki Koœcio³a.

Z tego tytu³u nie dziwimy siê, ¿e w Biblii serce jest uzna-
wane za najszlachetniejsz¹ i najwa¿niejsz¹ czêœæ cz³owieka.
Jest uwa¿ane za istotn¹ czêœæ osoby, za siedzibê ¿ycia ducho-
wego, za uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem. Z serca
pochodzi to, co zanieczyszcza, ale i to, co uœwiêca cz³owieka.
Sam Chrystus wskaza³, ¿e z serca pochodz¹ prawdziwa czy-
stoœæ (por. Mt 5,8) i prawdziwa pokora (por. Mt 11,29). Dlate-
go te¿ Koœció³ podj¹³ kult Serca Jezusa, jako serca pe³nego
„dobroci i mi³oœci”, jako serca najgodniejszego „wszelkiej
chwa³y”.

Tegoroczna liturgia s³owa uroczystoœci Najœwiêtszego Ser-
ca Pana Jezusa ukazuje nam mi³oœæ Boga ukryt¹ do nas w Ser-
cu Chrystusa – Dobrego Pasterza. Motyw Dobrego Pasterza
przewija siê dziœ przez wszystkie trzy czytania. Prorok Eze-
chiel ukazuje Boga jako pasterza ludzi: „Ja sam bêdê pas³ moje
owce i Ja sam bêdê je uk³ada³ na legowisko – mówi Pan Bóg.
Zagubion¹ odszukam, zab³¹kan¹ sprowadzê z powrotem, ska-
leczon¹ opatrzê, chor¹ umocniê, a t³ust¹ i mocn¹ bêdê ochra-
nia³” (Ez 34,15-16). W tak obrazowy sposób zapewnia Bóg
o swoim zatroskaniu o cz³owieka. Œw. Pawe³ natomiast przy-
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pomina nam w dzisiejszym fragmencie Listu do Rzymian, ¿e
mi³oœæ Boga do nas najpe³niej wyrazi³a siê w œmierci Chrystu-
sa za nasze grzechy: „Bóg zaœ okazuje nam swoj¹ mi³oœæ w³a-
œnie przez to, ¿e Chrystus umar³ za nas, gdyœmy byli jeszcze
grzesznikami” (Rz 5,8). Jest to bardzo wa¿ne przes³anie na dziœ
dla nas. Natrafiamy bowiem na du¿e przeszkody, by uwierzyæ
w bezgraniczn¹ mi³oœæ Boga do nas, by byæ przekonanym o Bo-
¿ej Opatrznoœci w œwiecie.

M³ody pastor – bohater filmu Bergmana pt. Œwiat³o w zi-
mie wyznaje: „Dawniej wierzy³em, ¿e Bóg kocha wszystkich
ludzi, a mnie najbardziej”. Œmieræ jego ukochanej ¿ony tak nim
wstrz¹snê³a, ¿e zw¹tpi³ w mi³oœæ Boga i straci³ dawn¹ wiarê.
Mo¿emy dziœ znaleŸæ wiêcej takich ludzi, którym trudno uwie-
rzyæ w mi³oœæ Boga, w mi³oœæ Chrystusa – Dobrego Pasterza
do konkretnego cz³owieka. Najczêstsz¹ przeszkod¹ w tym jest
z³o, jest cierpienie niewinnych, jest fakt niewys³uchanych
modlitw.

3. Z mi³oœci¹ w sercu w dalsze ¿ycie

Studia teologiczne wyposa¿y³y was w dobre narzêdzie do
przepowiadania Ewangelii i umacniania innych w wierze.
Z pewnoœci¹ spotkaliœcie ju¿ i na pewno spotkacie jeszcze lu-
dzi w¹tpi¹cych, a tak¿e tych, którzy oddalili siê od Boga i grze-
sz¹ swoj¹ niewiar¹. Ogarniajcie ich wasz¹ trosk¹. Polecajcie
ich zawsze Bo¿emu mi³osierdziu, aby przyjêli w³aœciw¹ po-
stawê wiary, gdy¿ w niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego
grzesznika, który siê nawraca, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dzie-
wiêciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia (£k
15,7).

Drodzy absolwenci, wyruszacie w dalsze ¿ycie. Nie bêdzie
ono sielank¹. Pamiêtajmy zawsze jednak, ¿e nie bêdziemy ni-
gdy sami. Chrystus jest i pozostanie naszym Dobrym Paste-
rzem. Œpiewaliœmy dziœ: „Pan mym pasterzem, nie brak mi
niczego” (Ps 23,1). W czwartym wersecie tego psalmu by³y
s³owa: „Chocia¿bym przechodzi³ przez ciemn¹ dolinê, z³a siê



158

nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹” (Ps 23,4). Ile¿ jest tych ciem-
nych dolin na drodze naszego ¿ycia! Nie zapominajmy, jak siê
mamy wtedy zachowaæ: „Z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze
mn¹”. Bóg nie zostawia nas nigdy samych. To ludzie nas opusz-
czaj¹, przestaj¹ siê nami interesowaæ, przestaj¹ o nas myœleæ,
przestaj¹ nam pomagaæ. A Pan Bóg pamiêta i pomaga, i ci¹-
gle kocha.

Odnawiajmy wiarê w mi³oœæ Bo¿¹ do nas. Nie przestawaj-
my prosiæ o ³askê odkrywania ci¹gle na nowo mi³oœci Boga
dla tych, którzy w ni¹ zw¹tpili. IdŸmy zatem w ¿ycie pe³ni za-
wierzenia w mi³oœæ Bo¿¹. IdŸmy pe³ni chrzeœcijañskiego opty-
mizmu, bo Pan Jest naszym Pasterzem i bêdzie zawsze z nami.

Z Modlitw¹ Pañsk¹ w dalsze ¿ycie

Kaplica PWT –  20 VI 2002

Syr 48,1-14; Mt 6,7-15

1. ¯yciowe pocz¹tki i zakoñczenia

Jesteœmy u kresu tegorocznej wiosny i zarazem u kresu roku
akademickiego 2001/2002. Dla was jest to czas zakoñczenia
studiów stacjonarnych z teologii na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym we Wroc³awiu. Na tym czwartkowym, ostatnim
wspólnym spotkaniu modlitewnym chcemy popatrzeæ na za-
mykaj¹c¹ siê dziœ dla was drogê studiów teologicznych i za-
stanowiæ siê nad zadaniami czekaj¹cymi was jako absolwen-
tów tej papieskiej uczelni.

Droga waszych studiów teologicznych na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wroc³awiu rozpoczê³a siê w jesieni¹
1997 roku. Przypomnijmy, ¿e by³ to rok 46. Miêdzynarodo-
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wego Kongresu Eucharystycznego, który odby³ siê we Wro-
c³awiu od 25 maja do 1 czerwca tego¿ roku. Zamkniêcia Kon-
gresu dokona³ sam Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w niedzielê
1 czerwca w czasie Eucharystii sprawowanej na Statio Or-
bis, na placu za hotelem „Wroc³aw”. Ze stolicy Dolnego Œl¹-
ska Ojciec Œwiêty wyruszy³ w podró¿ apostolsk¹ po naszym
kraju.

W miesi¹c po Kongresie, w pierwszej po³owie lipca, we
Wroc³awiu mia³a miejsce powódŸ stulecia. Ratowaliœmy mia-
sto przed ca³kowitym zalaniem. Broniliœmy przed szalej¹cym
¿ywio³em Ostrowia Tumskiego, per³ê naszego miasta. Dziêki
modlitwie i ludzkiemu wysi³kowi wroc³awska Wyspa Tumska
zosta³a ocalona. Dnia 7 paŸdziernika owego pamiêtnego roku,
we Wspomnienie Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, odby³a siê na na-
szej uczelni uroczysta inauguracja roku akademickiego. W
mowie rektorskiej, gdy wita³em przyby³ych goœci, wypowie-
dzia³em do was, wówczas adeptów teologii, nastêpuj¹ce s³o-
wa: „Szczególne s³owa powitania i pozdrowienia kierujê do
tych, którzy dzisiaj prze¿ywaj¹ pierwsz¹ inauguracjê, którzy
dzisiaj z³o¿¹ œlubowanie studenckie i otrzymaj¹ indeksy. Dro-
dzy m³odzi przyjaciele, cieszymy siê wami. Gratulujemy wam
wyboru. Chcemy wam dziœ powiedzieæ, ¿e jako œwieccy teo-
logowie bêdziecie potrzebni Koœcio³owi i naszemu narodowi”.
S³owa te nie straci³y swej aktualnoœci. W czasie wspominanej
uroczystoœci z³o¿yliœcie œlubowanie studenckie i otrzymaliœcie
indeksy. Tak rozpocz¹³ siê piêcioletni okres waszego ¿ycia,
który w tych dniach, a w³aœciwie dzisiaj, w dzieñ ostatniego
egzaminu, dobiega koñca. Mniej wiêcej w po³owie waszych
studiów witaliœmy rok dwutysiêczny. Jako studenci teologii
prze¿ywaliœcie wraz z ca³ym Koœcio³em Wielki Jubileusz chrze-
œcijañstwa. Na waszej drodze uczelnianej by³o tyle wyk³adów,
æwiczeñ, seminariów naukowych, egzaminów, zaliczeñ. By³y
tak¿e ró¿ne uroczystoœci. Zawi¹za³y siê ró¿ne znajomoœci i
przyjaŸnie. Dziœ koñczy siê ten uroczy czas, czas studiów, któ-
ry z pewnoœci¹ bêdziecie mile wspominaæ.
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U kresu waszej uczelnianej drogi dziêkujemy Panu Bogu
za was, dziêkujemy za ten piêkny etap ¿ycia, który macie za
sob¹. Chcemy tak¿e zastanowiæ siê, z jakim ¿yciowym pro-
gramem powinniœmy siê dziœ rozejœæ? Nie szukajmy specjal-
nych wskazañ. Przyjmijmy za program naszego dalszego ¿ycia
Bo¿e orêdzie przekazane nam w dzisiejszej Ewangelii. Osnow¹
tego orêdzia – jak pamiêtamy – jest Modlitwa Pañska.

2. Przes³anie Modlitwy Pañskiej

Modlitwê Pañsk¹ znamy od wczesnego dzieciñstwa. Jej
znajomoœæ wynieœliœmy z domu rodzinnego. Modlitwa ta jest
najlepiej znan¹ modlitw¹ w chrzeœcijañstwie, gdy¿ pochodzi
od samego Chrystusa. Przez wieki by³a i dziœ jest wypowiada-
na w ró¿nych jêzykach œwiata. Jej treœæ jest znamienna. Mo¿e
wypowiadamy j¹ niekiedy mechanicznie. Dziœ jest okazja, by
zatrzymaæ siê nieco nad jej zawartoœci¹.

 „Ojcze nasz, któryœ jest w niebie”. Nazywamy Boga oj-
cem. Kto to jest ojciec? Jest to ktoœ, kto daje ¿ycie. Bóg jako
ojciec obdarzy³ nas ¿yciem. Mog³o nas nie byæ, a oto jesteœmy.
Dlaczego jesteœmy? – bo powo³a³ nas do istnienia Bóg. Nasi
rodzice stali siê tylko narzêdziem w przekazaniu nam ¿ycia
przez Boga. Mówimy do Boga Ojca: „nasz”. Bóg jest ojcem
nas wszystkich, ojcem wszystkich ludów i narodów, a wiêc
nie tylko ojcem Polaków, W³ochów, Francuzów, ale tak¿e Ro-
sjan, Amerykanów, Brazylijczyków, Chiñczyków, ojcem
wszystkich. My zatem jesteœmy Jego dzieæmi. Ten Ojciec ma
niewidzialny dom – niebo, do którego mamy zaproszenie na
wieczn¹ ucztê Baranka.

„Œwiêæ siê imiê Twoje”. Kierujemy proœbê, by za ziemi
czczono imiê Boga, by s³owo „Bóg” nie straszy³o, by nie by³o
nadaremnie wypowiadane i wzywane, by by³o najœwiêtszym
s³owem na ustach cz³owieka, by œwiêci³o siê w ka¿dym ludz-
kim sercu i we wszystkich ludzkich spo³ecznoœciach.

„PrzyjdŸ królestwo Twoje”. Prosimy o nadejœcie królestwa
Bo¿ego. Dok¹d ono winno nadchodziæ? – do sektora indywi-
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dualnego i spo³ecznego. Sektor indywidualny, to nasze wnê-
trze. „Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y
mieszka w was? […] Œwi¹tynia Boga jest œwiêta, a wy ni¹
jesteœcie” (1 Kor 3,16-17) – przypomina œw. Pawe³. Od chrztu
œw. istnieje w nas królestwo Bo¿e. U niektórych ludzi ma ono
charakter dynamiczny, a innych – statyczny. Czy naprawdê
dbamy o to królestwo, o obecnoœæ Boga w nas, o poddawanie
siê g³osowi sumienia? Wa¿ny jest te¿ wymiar spo³eczny tego
królestwa, wspólnota Koœcio³a, która przenika wspólnoty na-
rodowe. Spo³ecznoœci ludzkie przemijaj¹, a Koœció³ trwa.

„B¹dŸ wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. Wola
Bo¿a winna byæ dla cz³owieka najwy¿szym prawem. Wype³-
nianie woli Boga prowadzi do prawdziwego dobra cz³owieka.
Warto wiêc Boga s³uchaæ. Dobrze siê dzieje na œwiecie, gdy
ludzie wype³niaj¹ wolê Boga, gdy troszcz¹ siê, by prawo Bo¿e
by³o respektowane. Nikt jeszcze w ¿yciu nie ¿a³owa³, ¿e s³u-
cha³ Pana Boga.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Cz³owiek
jest duchem wcielonym, dlatego potrzebuje nie tylko pokarmu
duchowego, ale i cielesnego. Chleb powszedni to najwa¿niej-
szy pokarm. Nigdy siê ludziom nie przykrzy. Ludzie szukaj¹
pracy, by zarabiaæ na chleb. Wszelka dzia³alnoœæ cz³owieka,
tak¿e praca na chleb, wymaga Bo¿ego wsparcia, dlatego jest
tak bardzo potrzebna i ta proœba o chleb powszedni.

„I odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”. W proœbie tej przyznajemy siê do grzechu, do
winy. Przyznanie siê do winy to wa¿ny element ¿ycia cz³owie-
ka. Przekonanie, ¿e tylko Bóg uwalnia od grzechu, i proœba o
darowanie win to tak¿e donios³y element dojrza³ego ucznia
Pañskiego.

„I nie dopuœæ, abyœmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode
z³ego”. W proœbie przyznajemy siê do faktu pokusy. Diabe³
zosta³ pokonany przez Chrystusa na krzy¿u, ale pozosta³ na
tym œwiecie, by nadal prowadziæ beznadziejn¹ walkê z Bo-
giem. Miejscem tej walki jest przede wszystkim serce cz³o-
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wieka. Sami nie dajemy sobie rady, dlatego prosimy Boga o
pomoc, bo z Jego wsparciem mo¿na odnosiæ zwyciêstwo nad
z³em, nad pokus¹. Aposto³ powiedzia³: „Wszystko mogê w
Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).

3. Jako œwiadkowie zdobytych wartoœci

Dobrze siê z³o¿y³o, ¿e na zakoñczenie waszej uczelnianej
drogi wypad³o nam wys³uchaæ tekstu Modlitwy Pañskiej jako
Ewangelii. Ile¿ jest w niej m¹droœci, ile¿ prawdy o ¿yciu. IdŸ-
my z t¹ modlitw¹ w dalsz¹ drogê. Ze czci¹ j¹ wypowiadajmy i
w czasie Mszy œw., i w ka¿dej innej sytuacji. Na drogach dal-
szego ¿ycia miejcie œwiadomoœæ waszych zobowi¹zañ, jako
absolwentów studiów teologicznych. Magisterium z teologii
zobowi¹zuje – ¿yciowo zobowi¹zuje na pewno wiêcej ni¿
magisterium np. z matematyki, biologii czy historii. Wiedza
teologiczna ma przecie¿ tak œcis³y zwi¹zek z naszym zbawie-
niem.

Ewangelia ostatniej niedzieli mówi³a nam o ¿niwie. ̄ niwo
nadal jest wielkie, ale robotników ma³o. Drodzy m³odzi przy-
jaciele! Wyruszacie dziœ z tej uczelni na ¿niwo. Faktycznie
jest ono wielkie. Œwiat potrzebuje prawdy, tak¿e tej integral-
nej prawdy o ludzkim ¿yciu, o jego sensie i ostatecznym celu.
Œwiat potrzebuje œwiadków ewangelicznych wartoœci. Promuj-
cie zatem na drogach waszego ¿ycia wartoœci zdobyte w mu-
rach tej uczelni. Módlmy siê dziœ o to, byœmy nie zawiedli
Chrystusa i Jego Koœcio³a. Módlmy siê o Bo¿e b³ogos³awieñ-
stwo dla was.
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2. DO S£UCHACZY STUDIÓW
ZAOCZNYCH

   A. Na rozpoczêcie roku akademickiego

Z ró¿añcem w nowy rok akademicki

Koœció³ pw. œw. Krzy¿a  – 7 X 1995

Dz 1,12-14; £k 1,26-38

1. Z historii modlitwy ró¿añcowej

Czcigodni bracia kap³ani, drodzy siostry i bracia: studentki
i studenci studiów zaocznych i s³uchacze Kolegium Kateche-
tycznego!

W naszej liturgii, któr¹ inaugurujemy nowy rok pracy na
studiach zaocznych i w Kolegium Katechetycznym, zatrzymu-
jemy siê przed Maryj¹. W tekstach biblijnych, przed chwil¹
og³oszonych na naszym œwiêtym zgromadzeniu, jest mowa
o Matce Jezusa. Zosta³a nam Ona pokazana w scenie zwiasto-
wania i w m³odym Koœciele, oczekuj¹cym na zes³anie Ducha
Œwiêtego. W obydwu tych sytuacjach widzimy Maryjê na roz-
mowie z Bogiem. Œwiête s³owa ze sceny zwiastowania wesz³y
do modlitwy pozdrowienia anielskiego i sta³y siê g³ówn¹ tre-
œci¹ modlitwy ró¿añcowej.

W naszej refleksji homilijnej chcemy zatrzymaæ siê przed
Maryj¹, któr¹ nazywamy Królow¹ Ró¿añca Œwiêtego. Chce-
my w tym rozwa¿aniu przypomnieæ sobie podstawowe praw-
dy o ró¿añcu œwiêtym. W naszej refleksji przejdziemy przez
trzy nastêpuj¹ce etapy: ró¿aniec w historii, struktura modli-
twy ró¿añcowej i wartoœci ró¿añca dziœ.
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Powstanie modlitwy ró¿añcowej w Koœciele ³¹czymy
z imieniem œw. Dominika i œw. Franciszka z Asy¿u, za³o¿y-
cieli zakonów ¿ebraczych. Wed³ug przekazu tradycji chrzeœci-
jañskiej, œw. Dominik wprowadzi³ tê modlitwê w Koœciele na
polecenie samej Matki Bo¿ej. Z czasem modlitwa ta sta³a siê
ulubion¹ modlitw¹ ludu. Nawet nazwano ró¿aniec „brewia-
rzem ludu”.

Osobne œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej zosta³o ustano-
wione w dowód wdziêcznoœci za zwyciêstwo odniesione pod
Lepanto – 7 paŸdziernika 1571 r. Opodal tego miasta flota
chrzeœcijañska, g³ównie hiszpañska i wenecka, odnios³a zwy-
ciêstwo nad flot¹ tureck¹. W ten sposób zosta³a na pewien czas
zahamowana inwazja islamu na Zachód. Uwolniono wtedy
kilka tysiêcy niewolników chrzeœcijañskich z galer tureckich.
Dokona³o siê to, jak mówi¹ historycy, dziêki wzmo¿onej mo-
dlitwie ró¿añcowej.

W szczególny sposób modlitwa ró¿añcowa przyjê³a siê
w Polsce. Pokocha³ j¹ nie tylko prosty lud, ale do rêki ró¿a-
niec bra³y tak¿e wy¿sze sfery spo³eczne. W muzeach przecho-
wa³y siê ró¿añce Batorego, Sobieskiego, ¯ó³kiewskiego, Za-
mojskiego. Ró¿aniec towarzyszy³ ludziom nie tylko za ¿ycia,
ale obdarzano ludzi ró¿añcem na drogê do wiecznoœci. Liczne
pokolenia Polaków, poczynaj¹c od królów i rycerzy, a koñ-
cz¹c na prostym ludzie, wk³adano do grobu z ró¿añcem w rê-
ku. Jak¿e czêsto trzymali ró¿aniec ludzie przed œmierci¹, jako
przepustkê do nieba.

W ciê¿kich czasach ostatniej wojny ró¿aniec by³ zbiorow¹
modlitw¹ podczas oblê¿eñ i bombardowañ. Za kolczastymi
drutami obozów sporz¹dzano sobie ró¿aniec z razowego chle-
ba, chocia¿ go przydzielano w tak g³odowych porcjach.

W latach siedemdziesi¹tych na ³amach miesiêcznika „Msza
Œwiêta” (paŸdziernik 1972), zamieszczono wspomnienie o na-
stêpuj¹cym zdarzeniu. W czasie okupacji niemieckiej jecha³
poci¹g z Tarnowa do Krakowa. Na stacji w Bochni poci¹g za-
trzymano na d³u¿szy postój. Podró¿nym kazano wyjœæ na pe-



165

ron i przyst¹piono do kontroli dokumentów i baga¿y. Opisuj¹-
cy to zdarzenie cz³owiek wspomina, ¿e w czasie wyjmowania
dokumentów z kieszeni wypad³ mu na ziemiê ró¿aniec. Oficer
niemiecki zauwa¿y³ to i zapyta³, co to jest. „Podnios³em rêk¹
ró¿aniec – wspomina ten cz³owiek – i pokaza³em go Niemco-
wi. Spojrza³ na mnie i powiedzia³: »tym razem do Reichu nie
pojedziesz«”. Dla tego cz³owieka by³o to wielkie prze¿ycie.
Swoje ocalenie przed gro¿¹cym niebezpieczeñstwem powi¹-
za³ na ca³e ¿ycie z ró¿añcem.

Modlitwê ró¿añcow¹ bardzo zalecaj¹ papie¿e. W ci¹gu
ostatnich trzech wieków ukaza³o siê blisko 150 dokumentów
papieskich poœwiêconych modlitwie ró¿añcowej. Leon XII
og³osi³ miesi¹c paŸdziernik miesi¹cem ró¿añcowym. Papie¿
Pawe³ VI nazwa³ ró¿aniec streszczeniem ca³ej Ewangelii. Jan
Pawe³ II jest wielkim mi³oœnikiem modlitwy ró¿añcowej. Czê-
sto go widuj¹ w ogrodach watykañskich z ró¿añcem w rêku.

Do modlitwy ró¿añcowej wzywa nas sama Maryja. Sw¹
wolê wyrazi³a w objawieniach w Fatimie. By³ rok 1917. Trwa³a
pierwsza wojna œwiatowa. Maryja zjawia siê 13 maja 1917 r.
w Fatimie dzieciom: £ucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzieci
widz¹ j¹ 6 razy, zawsze 13. dnia miesi¹ca – od maja a¿ do
paŸdziernika. Maryja ukazuje siê dzieciom z ró¿añcem w rê-
ku. Szeœciokrotnie te¿ dzieci podczas objawieñ us³ysza³y Ma-
ryjne wezwanie: „odmawiajcie ró¿aniec”. Dlatego wype³nia-
my ¿yczenie Maryi, jeœli modlimy siê na ró¿añcu.

Przypatrzmy siê z kolei strukturze modlitwy ró¿añcowej.

2. Struktura modlitwy ró¿añcowej

Modlitwa ró¿añcowa w swojej budowie podobna jest tro-
chê do Liturgii Godzin, do brewiarza kap³añskiego. W brewia-
rzu obecnych jest 150 psalmów z Biblii. W ró¿añcu mamy 150
razy powtarzan¹ modlitwê „Zdrowaœ, Mario”.

Modlitwê ró¿añcow¹ rozpoczynamy Wyznaniem Wiary.
Bez wiary ka¿da modlitwa, tak¿e i ró¿añcowa nie mia³aby zna-
czenia. „Im silniejsza bêdzie wasza wiara, tym wiêksz¹ zas³u-
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gê bêdzie mia³ ró¿aniec” – powiedzia³ œw. Ludwik, wielki czci-
ciel Matki Bo¿ej i piewca modlitwy ró¿añcowej.

Poszczególne tajemnice spinaj¹ jakby dwie z³ote klamry.
Pierwsza, pocz¹tkowa klamra to Modlitwa Pañska, modlitwa
zostawiona Koœcio³owi przez samego Chrystusa. Jest to mo-
dlitwa najpiêkniejsza i najbogatsza w treœæ. Prosimy w niej na
pierwszym miejscu o dary duchowe, o wzrost królestwa Bo-
¿ego, a potem o dary doczesne. Druga klamra, klamra zamy-
kaj¹ca ka¿d¹ tajemnicê – to pieœñ chwa³y oddawanej Ojcu,
Synowi i Duchowi Œwiêtemu, Bogu w Trójcy Osób Jedyne-
mu.

Rozwa¿aniu ka¿dej tajemnicy towarzyszy modlitwa, któr¹
zwiemy „Pozdrowieniem Anielskim”. W pierwszej czêœci tej
modlitwy pozdrawiamy Maryjê. Pozdrawiamy J¹ tak, jak po-
zdrowi³ J¹ anio³ w Nazarecie w czasie zwiastowania: „Zdro-
waœ, Maryjo”, b¹dŸ pozdrowiona, Maryjo. Jesteœ ³aski pe³na.
Pan z Tob¹. Dodajemy s³owa œw. El¿biety wypowiedziane do
Maryi w czasie nawiedzenia „B³ogos³awiona jesteœ miêdzy
niewiastami i b³ogos³awiony jest owoc twego ³ona”. Maryja
z pewnoœci¹ bardzo siê cieszy, gdy Jej te s³owa przypomina-
my, gdy Jej tak wiele razy powtarzamy.

Druga czêœæ pozdrowienia anielskiego zosta³a u³o¿ona przez
ludzi Koœcio³a. Prosimy Maryjê, „módl siê za nami, grzeszny-
mi teraz i w godzinê œmierci naszej”. A wiêc prosimy Maryjê
o pomoc w dwóch wa¿nych sytuacjach: „teraz”. Prosimy, aby
Maryja o nas pamiêta³a i za nami siê wstawia³a „teraz”, teraz,
gdy trwa ¿ycie, gdy jest nam ciê¿ko, gdy niesiemy krzy¿e, gdy
nas przygniata ciê¿ar codziennych obowi¹zków i wydarzeñ.

Prosimy tak¿e o pamiêæ Maryi w godzinêi naszej œmierci.
Dla wszystkich wybije kiedyœ godzina œmierci. Jest ona zakry-
ta przed naszymi oczyma, ale na pewno kiedyœ nadejdzie dla
ka¿dego z nas. Chwila œmierci jest decyduj¹ca o wiecznoœci.
Wielu ludzi bardzo boi siê œmierci. Jak¿e to jest wa¿ne, ¿e pro-
simy Maryjê, aby by³a przy nas w godzinie œmierci, aby siê wte-
dy zw³aszcza za nas modli³a, gdy bêdziemy stawaæ na s¹d Bo¿y.
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W czasie wypowiadania „zdrowasiek” nasza myœl przebie-
ga przez zbawcze wydarzenia Chrystusa i Jego Matki. W ta-
jemnicach radosnych jesteœmy w Nazarecie, jesteœmy u œw.
El¿biety, potem w Betlejem i w Jerozolimie. Rozwa¿amy ta-
jemnicê wejœcia Syna Bo¿ego w nasz¹ historiê. W tajemnicach
bolesnych wêdrujemy myœl¹ za cierpi¹cym Chrystusem. W ta-
jemnicach chwalebnych ogarniamy myœl¹ chwa³ê Jezusa
w Zmartwychwstaniu, Wniebowst¹pieniu i Zes³aniu Ducha
Œwiêtego. Wpatrujemy siê tak¿e w chwa³ê Maryi w niebie.

Rozwa¿aj¹c w poszczególnych czêœciach ró¿añca radoœæ,
cierpienie i chwa³ê Chrystusa i Maryi, przywo³ujemy tak¿e do
tego rozwa¿ania nasze radoœci, bóle i chwile uniesienia. Mamy
mo¿liwoœci w³¹czenia naszych ¿yciowych radoœci, cierpieñ
i wyrzeczeñ do wydarzeñ z ¿ycia Chrystusa i Maryi.

3. Wartoœæ ró¿añca dziœ

Œwiat mo¿na zmieniæ przez modlitwê i pokutê. Jesteœmy
w trudnym czasie naszej historii. Wychodzimy ze zniewole-
nia. Nie umiemy ¿yæ w wolnym kraju. Nie potrafimy dobrze
zagospodarowaæ naszej wolnoœci. W ¿yciu spo³eczno-politycz-
nym toczy siê walka o przysz³y kszta³t Polski. Ma siê rozstrzy-
gn¹æ, czy Polska bêdzie krajem katolickim, szanuj¹cym swoj¹
ponad tysi¹cletni¹ chrzeœcijañsk¹ historiê, czy bêdzie krajem
laickim, neutralnym œwiatopogl¹dowo. Nie mówmy, ¿e my nic
nie mo¿emy zmieniæ, ¿e od nas nic nie zale¿y. Mo¿emy du¿o
zmieniæ, w³aœnie nasz¹ modlitw¹. Mo¿emy wiele wartoœci obro-
niæ naszym ró¿añcem.

Niech ró¿aniec towarzyszy naszym studiom teologicznym.
To nie jest modlitwa tylko dla ludzi starszych, którzy ju¿ nie
bardzo mog¹ czytaæ, którzy nie mog¹ ju¿ przychodziæ do ko-
œcio³a. Ró¿aniec jest tak¿e modlitw¹ ludzi m³odych, tak¿e stu-
dentów teologii, tak¿e modlitw¹ kap³anów, kleryków, kateche-
tów, wszystkich, którzy chc¹ pomna¿aæ dobro w Koœciele
i œwiecie. Dlatego bierz do rêki ró¿aniec w ró¿nych okolicz-
noœciach twego codziennego ¿ycia: i wtedy gdy jedziesz po-
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ci¹giem czy autobusem, czy samochodem; i wtedy gdy idziesz
do sklepu; i wtedy gdy stoisz w kolejce w sklepie czy w urzê-
dzie, i wtedy gdy siedzisz nad ksi¹¿k¹ czy skryptem; i wtedy
gdy idziesz z psem na spacer, i w ka¿dej innej okolicznoœci
twego ¿ycia.

Niech ró¿aniec bêdzie przyjacielem twego ¿ycia. Z ró¿añ-
cem w rêku idŸ dalej w twoje ¿ycie, idŸ w nowy rok akade-
micki. Z ró¿añcem w rêku stawaj siê lepszym uczniem Chry-
stusa, lepszym ojcem i mê¿em, lepsz¹ matk¹ i ¿on¹, lepszym
katechet¹, lepszym studentem, jednym s³owem – lepszym cz³o-
wiekiem.

W postawie pokory i têsknoty za prawd¹
w nowy rok akademicki

Koœció³ pw. œw. Krzy¿a – 5 X 1996

Hi 42,1-3.5-6.12-17; £k 10,17-24

1. Pytanie o klucz do serca drugiego cz³owieka

Jesteœmy istotami ci¹gle zdanymi na drugich. Nie wystar-
czamy sami sobie. Musimy – jak¿e czêsto – korzystaæ z po-
mocy drugich. Tyle¿ razy w ¿yciu wypada nam o coœ prosiæ.
Nierzadko stajemy przed za³atwieniem niekiedy bardzo trud-
nych spraw. Gdy chcemy pozytywnie za³atwiæ coœ dla nas wa¿-
nego, zastanawiamy siê, jak podejœæ do cz³owieka, który za³a-
twia dane sprawy, jaki znaleŸæ klucz do jego serca, by nam nie
odmówi³, by siê zaanga¿owa³ w nasze sprawy, by nam napraw-
dê pomóg³. Podobne pytania mo¿na sobie stawiaæ w naszej
relacji do Pana Boga. Z Panem Bogiem za³atwiamy tyle¿ spraw.
Najczêœciej przedk³adamy Mu nasze proœby. B³agamy o dary
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nam potrzebne. I te¿ wa¿ne s¹ tu pytania: Kiedy Pan Bóg nas
najchêtniej wys³uchuje? Jak nale¿y podchodziæ do Pana Boga?
Jaki klucz znaleŸæ do Jego Bo¿ego Serca? Na te pytania znaj-
dziemy odpowiedŸ w dzisiejszym liturgicznym Bo¿ym S³owie.

2. Klucz do Bo¿ego Serca

Powtórzmy s³owa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii œw.:
„Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te
rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostacz-
kom. Tak, Ojcze, gdy¿ takie by³o Twoje upodobanie”
(£k 10,21). Bóg jest zawsze po stronie ludzi pokornych, uni-
¿onych. Takim przede wszystkim przychodzi z pomoc¹, takim
objawia pe³niej swoj¹ wolê i samego siebie. Bóg nie lubi py-
sza³ków, tych, którym wydaje siê, ¿e wszystko najlepiej wie-
dz¹, ¿e wszystko najlepiej potrafi¹. Wiedzia³ o tym dobrze psal-
mista, dlatego mówi³ do Boga: „Dobrze to dla mnie, ¿e mnie
poni¿y³eœ, bym siê nauczy³ Twych ustaw” (Ps 119,71). Praw-
da tych s³ów sprawdzi³a siê na biblijnym Hiobie. Spotka³o go
wielkie nieszczêœcie, utraci³ swój dobytek, dotknê³y go ciê¿-
kie choroby. By³ ciê¿ko doœwiadczany przez Boga. W nieszczê-
œciu opuœcili go przyjaciele, wyœmiewali go. On jednak wszyst-
ko przetrzyma³. Nie k³óci³ siê z Bogiem, ale z cichoœci¹ wszyst-
ko przyjmowa³ z Jego rêki. Zachowa³ w chwilach nieszczê-
œcia wielk¹ pokorê wobec Boga. Dlatego zosta³ wywy¿szony.
W dzisiejszym fragmencie pierwszego czytania s³yszeliœmy,
jak hojnie i wielkodusznie Bóg odpowiedzia³ na pokorn¹ po-
stawê Hioba: „Potem Pan b³ogos³awi³ Hiobowi, tak ¿e mia³ czter-
naœcie tysiêcy owiec, szeœæ tysiêcy wielb³¹dów, tysi¹c jarzm
wo³ów i tysi¹c oœlic. Mia³ jeszcze siedmiu synów i trzy córki[…]
Nie by³o w ca³ym kraju kobiet tak piêknych jak córki Hioba”
(Hi 42,12-15). Pan Bóg zatem jest wierny. On czasem dopusz-
cza na nas uni¿enie, cierpienia, zmartwienia, ale prowadzi nas
tak¿e do zwyciêstwa, do wywy¿szenia. Najhojniej obdarza przy
tym tych, którzy s¹ wobec niego pokorni. Jest to bardzo wa¿ne
przypomnienie na progu nowego roku akademickiego.
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3. Wskazania na nowy rok akademicki

Zaczynamy nowy rok akademicki, nowy etap naszej for-
macji. Pan Bóg daje nam now¹ szansê, by Go lepiej poznaæ.
Bêdziemy Go poznawaæ na ró¿nych wyk³adach. Bêdziemy po-
znawaæ Jego stworzenie, przede wszystkim nas samych. Jest
to wielki przywilej, wielka ³aska: zdobywaæ prawdy dotycz¹-
ce Pana Boga, dotycz¹ce naszego zbawienia. Nie mówmy, ¿e
to ju¿ znamy, ¿e tylko trzeba zaliczyæ egzaminy i napisaæ pra-
cê magistersk¹. Cieszmy siê, ¿e mo¿emy studiowaæ, ¿e mo¿e-
my przed³u¿aæ nasz¹ m³odoœæ, nasz¹ edukacjê. Chrystus mówi
dziœ do nas w Ewangelii: „Szczêœliwe oczy, które widz¹ to, co
wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów
pragnê³o ujrzeæ to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i us³yszeæ, co
s³yszycie, a nie us³yszeli” ( £k 10,23-24). B¹dŸmy przeto szczê-
œliwi, ¿e studiujemy teologiê, wiedzê, która jest m¹droœci¹;
prawdê, która nie ma równej sobie.

Odbywajmy nasze studia w postawie pokory, uni¿enia.
Chciejmy siê naprawdê jeszcze czegoœ dowiedzieæ. Chrystus
nam dziœ tak¿e przypomnia³: „Nikt te¿ nie wie, kim jest Syn,
tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn
zechce objawiæ” (£k 10,22). A wiêc Syn mo¿e nam pe³niej
objawiæ prawdê o Ojcu, o tajemnicach królestwa. Dlatego sta-
wajmy przed Panem Bogiem, stawajmy przed Pismem Œw.,
stawajmy przed naszym studium teologii z wielk¹ pokor¹ i pro-
stot¹. Proœmy w tej Eucharystii o tak¹ postawê dla ksiê¿y pro-
fesorów i dla wszystkich studentów, by w ten sposób pomna-
¿a³o siê nasze szczêœcie, p³yn¹ce z faktu pe³niejszego pozna-
wania i mi³owania Pana Boga.
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Z Maryj¹, w postawie radoœci i pokory
w nowy rok akademicki

Koœció³ pw. œw. Krzy¿a –  3 X 1998

Hi 42,1-3.5-6.12-17; £k 10,17-24

1. Nowy pocz¹tek

Czas jesieni – to czas pocz¹tku nowego roku formacji
w szkolnictwie. Przed miesi¹cem powróci³y do sal szkolnych
dzieci i m³odzie¿ szkó³ œrednich. W tych dniach wracaj¹ do
sal wyk³adowych studenci szkó³ wy¿szych. Wœród nich wraca
do zajêæ akademickich m³odzie¿ naszej papieskiej uczelni. Sta-
jemy do nowego etapu pracy. Niektórzy rozpoczynaj¹ kolejny
rok studiów. S¹ wœród nas tu zgromadzonych ci, którzy zaczy-
naj¹ studia. Dla nich jest to pierwsza inauguracja. Wyruszamy
w now¹ drogê, która dla wiêkszoœci bêdzie rocznym etapem
do koñcowego celu. Dla niektórych rok ten bêdzie ju¿ doj-
œciem do celu, do koñcowych egzaminów, do magisterium czy
do dyplomu Kolegium Katechetycznego lub Studium Rodzin-
nego. Nasz start do wspólnej drogi ma miejsce w tej œwi¹ty-
ni. Inaugurujemy nowy rok zajêæ przez wspólne spotkanie
z Bogiem i miêdzy sob¹ w tajemnicy ofiary eucharystycznej.
Chcemy Panu Bogu powierzyæ tê drogê, któr¹ mamy do prze-
bycia. Bóg zaœ og³osi³ nam przed chwil¹ swoje s³owo, które
wytycza nam drogê i wskazuje nam, w jakiej postawie win-
niœmy odbywaæ nasze studia. Powróæmy zatem do Bo¿ego
s³owa.

2. Liturgiczne przes³anie Bo¿ego s³owa

S³owo Pañskie dziœ g³oszone na liturgii zawiera kilka we-
zwañ. Mo¿emy w nim wyró¿niæ wezwanie do radoœci, do po-
kory i do cenienia sobie wartoœci nadprzyrodzonych.



172

a) Wezwanie do radoœci

We fragmencie Ewangelii dziœ czytanym jest kilka razy
mowa o radoœci. „Wróci³o siedemdziesiêciu dwóch z radoœci¹”
(£k 10,17), wróci³o z radoœci¹ do Chrystusa z wyprawy mi-
syjnej, by zdaæ Mu sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci. Jezus
widzi tê radoœæ i usi³uje nadaæ jej g³êbsz¹ motywacjê: „Jednak
nie z tego siê cieszcie, ¿e duchy siê wam poddaj¹, lecz ciesz-
cie siê, ¿e wasze imiona zapisane s¹ w niebie” (£k 10,20). Chry-
stus podaje w tych s³owach najwa¿niejszy motyw, powód ra-
doœci. Jest nim to, ¿e w niebie o nas pamiêtaj¹, ¿e w niebie s¹
zapisane nasze imiona. Niebo pamiêta o nas. Tam jest ju¿ re-
jestr naszych imion. Tam jest nasz dom sta³ego zameldowa-
nia, gdzie jesteœmy oczekiwani.

Ewangelista wskazuje nam tak¿e na radoœæ samego Chry-
stusa: „W tej w³aœnie chwili Jezus rozradowa³ siê w Duchu
Œwiêtym” (£k 10,21a). Radoœæ w Duchu Œwiêtym to radoœæ
szczególna, to radoœæ najtrwalsza, to radoœæ najg³êbsza. Wy-
pe³nia ona serca ludzi otwartych na dzia³anie Ducha Œwiêtego.

b) Wezwanie do prostoty i pokory

Drugie wyraŸne wezwanie dzisiejszego przemówienia Chry-
stusa – to wezwanie do prostoty i pokory: „Wys³awiam Ciê,
Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roz-
tropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom” (£k 10,21b). Bóg ko-
cha ludzi o prostym i pokornym sercu. Takim objawia siê, prze-
kazuje im skarby swojej m¹droœci. Po ziemi chodzi du¿o ludzi
pysznych, takich, którym siê wydaje, ¿e wszystko lepiej wie-
dz¹, lepiej potrafi¹. Ludzie o tej postawie czêsto pogardzaj¹
drugimi, patrz¹ na innych z góry. Ludzie o takiej postawie maj¹
zazwyczaj k³opoty z pos³uszeñstwem Bogu.

Kiedyœ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – na Wy-
dziale Teologicznym – odbywa³o siê sympozjum. W kilku
widocznych miejscach rozwieszono afisze. By³y one bardzo
wymowne. W szerokiej dolinie sta³o wielu teologów, którzy
szukali Jezusa. Mieli d³onie przy³o¿one do czo³a i wypatry-
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wali Chrystusa. W dolinie tej znajdowa³ siê pagórek. Na nim
sta³o dziecko. Za tym pagórkiem by³ ukryty Chrystus, na któ-
rego dziecko patrzy³o z owego wzgórka. Projektant afiszu
wyrazi³ tu myœl, ¿e dzieci, które maj¹ serca proste i prawe,
znajduj¹ ³atwiej Jezusa, ³atwiej niekiedy ani¿eli uczeni teo-
logowie.

c) Wezwanie do cenienia sobie wartoœci nadprzyrodzonych

Chrystus zakoñczy³ dzisiejsz¹ Ewangeliê s³owami: „Szczê-
œliwe oczy, które widz¹ to, co wy widzicie. Bo powiadam wam:
Wielu proroków i królów pragnê³o ujrzeæ to, co wy widzicie, a
nie ujrzeli, i us³yszeæ, co s³yszycie, a nie us³yszeli” (£k 10, 23-
24). S³owa te dotycz¹ dzisiaj nas. Ceñmy sobie to, ¿e znamy
Chrystusa, ¿e zostaliœmy wychowani w wierze chrzeœcijañskiej,
¿e poznaliœmy Ewangeliê Pana, ¿e mo¿emy siê ni¹ dzieliæ z in-
nymi. Jest to wielkie wyró¿nienie i niecodzienny przywilej.
Cieszmy siê nasz¹ przyjaŸni¹ z Chrystusem: „Szczêœliwe oczy,
które widz¹ to, co wy widzicie”...

3. Wskazówki na drogê

Wyruszamy dziœ w drogê nowego roku akademickiego.
Sformu³ujmy koñcowe wnioski, które bêd¹ zarazem wskazów-
kami na ten czas, który mamy przed sob¹.

a) Prze¿ywajmy czas naszych studiów i ca³e nasze ¿ycie
w postawie radoœci. Tej zaœ radoœci nabierajmy z faktu, ¿e Bóg
nas powo³a³ do ¿ycia, ¿e nas pokocha³, ¿e nas obdarzy³ w Ko-
œciele powo³aniem, ¿e kaza³ imiona nasze zapisaæ w niebie.
Niech radoœæ w Duchu Œwiêtym towarzyszy nam w tym roku
akademickim.

b) Jako studenci Papieskiego Wydzia³u Teologicznego, jako
uczniowie Chrystusa prezentujmy siê wobec Boga i ludzi jako
ludzie proœci i pokorni. Nie uwa¿ajmy siê za wszystkowiedz¹-
cych. Pozwólmy siê uczyæ, prowadziæ, korygowaæ. Miejmy
pokorê wobec Boga, wobec ludzi, wobec prawdy, wobec ta-
jemnicy. Taka postawa sprzyja dzie³u ewangelizacji.
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c) Przyjmuj¹c postawê pokory, starajmy siê byæ otwarci na
Bo¿e b³ogos³awieñstwo, którego Pan Bóg nam nigdy nie od-
mawia. Takim Bo¿ym b³ogos³awieñstwem cieszy³ siê kiedyœ –
jak dziœ s³yszeliœmy – sprawiedliwy Hiob, cz³owiek, który prze-
szed³ drog¹ krzy¿a, ale który zachowa³ wiernoœæ Bogu w naj-
gorszym i zjedna³ dla siebie i dla ca³ej rodziny Bo¿¹ opiekê.

Niech Maryja, wierna s³u¿ebnica Pañska, która zawsze ra-
dowa³a siê w Bogu i by³a pe³na prostoty i pokory, niech opie-
kuje siê nami w tym czasie, który jest przed nami. Amen.

Pod opiek¹ Anio³ów Stró¿ów
w nowy rok akademicki

Koœció³ pw. œw. Krzy¿a – 2 X 1999

Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10

1. Czas powrotu do nowego etapu pracy

Wœród nauk filozoficznych istnieje taka dyscyplina, która
siê nazywa 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, pory
roku, procesy biologiczne w przyrodzie, w naszym organizmie.
Powtarzamy tak¿e ró¿ne czynnoœci ¿yciowe: pracê, sen, je-
dzenie itd. Druga koncepcja – koncepcja linearna uznaje, i¿
wszystko jest jednorazowe, niepowtarzalne.

Nie bêdziemy w tej chwili rozstrzygaæ, która z tych kon-
cepcji jest prawdziwa, która jest bli¿sza rzeczywistoœci. Z pew-
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noœci¹, zarówno w jednej, jak i w drugiej s¹ elementy praw-
dziwe. Dodajmy mo¿e to, i¿ koncepcja cykliczna znamiono-
wa³a wielu filozofów greckich, zaœ koncepcja linearna by³a
w³aœciwa 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, gdy¿ – 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 takie, które siê powtarzaj¹. Nie powtarzaj¹ siê lata naszego
¿ycia. Ci¹gle bowiem oddalamy siê od dnia naszych narodzin
i przybli¿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 starcie
do wa¿nego etapu naszej drogi prowadz¹cej nas w trzecie ty-
si¹clecie.

2. Anio³owie – nasi przyjaciele w niebie i na ziemi

Nasza inauguracja tegorocznych zajêæ, odbywa siê w dniu,
w którym Koœció³ wspomina Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów. Na-
tchnieni s³owem Bo¿ym, og³oszonym na tej liturgii, zamyœl-
my siê przez chwilê nad œwiatem anio³ów, który zosta³ nam
przez Boga objawiony. Kim oni s¹ i jak¹ rolê pe³ni¹?

W ka¿d¹ niedzielê wyznajemy podczas liturgii wspólnie
nasz¹ wiarê w to, ¿e Bóg stworzy³ niebo i ziemiê, rzeczy wi-
dzialne i niewidzialne. Rzeczy widzialne w tym œwiecie po-
znajemy naszymi zmys³ami i rozumem. Natomiast rzeczy nie-
bieskie poznajemy przez wiarê. Niebo ma swoich mieszkañ-
ców. S¹ nimi anio³owie.W anio³ach, tak samo jak w ludziach,
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Bóg ukry³ swoje podobieñstwo. W anio³ach to podobieñstwo
jest jeszcze bardziej widoczne, gdy¿ nie maj¹ one materii, któ-
ra ogranicza ducha. Anio³owie w niebie wychwalaj¹ Boga.
W dzisiejszej Ewangelii s³yszeliœmy s³owa: „Anio³owie w nie-
bie wpatruj¹ 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
wyœpiewuj¹ Bogu hymn chwa³y: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty”...
Wyra¿amy tê prawdê w liturgii w koñcowych s³owach prefa-
cji, gdy mówimy lub œpiewamy: „Dlatego z anio³ami i archa-
nio³ami, z b³ogos³awionym duchami oraz ze wszystkimi chó-
rami niebios œpiewamy hymn ku Twojej chwale, nieustannie
wo³aj¹c: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty”... Liturgia ziemska przy³¹-
cza siê w tym momencie w szczególny sposób do liturgii nie-
bieskiej.

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¿e-
go. Anio³owie pojawiaj¹ siê przy narodzeniu Jezusa w Betle-
jem, 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 Egiptu.
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, dziœ na liturgii czytany tekst z Ksiêgi
Wyjœcia: „Oto Ja posy³am anio³a przed tob¹, aby ciê strzeg³
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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 nieprzyja-
cielem twoich nieprzyjació³ […]” (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 wi-
dzeniach i rozmowach z anio³em stró¿em. O takich spotkaniach
i prze¿yciach znajdziemy np. wiele na kartach Dzienniczka b³o-
gos³awionej siostry Faustyny, wielkiej aposto³ki Mi³osierdzia
Bo¿ego.

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 wie-
dzê w naszej uczelni, by potem lepiej ewangelizowaæ. W ja-
kim stylu wype³niaæ 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
chlebem ¿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 spojrze-
nia na œwiat anielski  t³umaczy nam, na czym polega prawdzi-
wa 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 nieco inn¹ drogê
do wielkoœci. Ka¿e nam stawaæ siê jako dzieci i byæ uni¿ony-
mi. Do wielkoœci ka¿e nam iœæ przez uni¿enie. Wszystkowie-
dz¹cy i lepiej wiedz¹cy nie zasiadaj¹ na pierwszych miejscach
przy Chrystusie. Bóg kocha ludzi pokornych. Maryja, Matka
Chrystusa, najjaskrawiej to wyrazi³a w s³owach: „bo wejrza³
na uni¿enie swojej S³u¿ebnicy […] str¹ci³ w³adców z tronu, a
wywy¿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.
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W postawie Maryi w nowy rok akademicki

Koœció³ pw. œw. Krzy¿a  – 7 X 2000

Dz 1,12-14; £k 1,26-38

1. Przes³anie Maryi ze sceny zwiastowania

W dzisiejsze wspomnienie Matki Bo¿ej Ró¿añcowej litur-
gia s³owa ukazuje nam Maryjê w dwóch sytuacjach: w czasie
zwiastowania (tekst Ewangelii) i w czasie oczekiwania na ze-
s³anie Ducha Œwiêtego (tekst pierwszego czytania). W oby-
dwu sytuacjach bardzo wymowna jest postawa Maryi. Spójrz-
my najpierw na Maryjê w scenie zwiastowania. W jakiej po-
stawie prze¿y³a to szczególne spotkanie z Bogiem?

a) Postawa namys³u nad Bo¿ym s³owem

W opisie ewangelicznym ukazana jest najpierw reakcja
Maryi na s³owa anio³a: „Ona zmiesza³a siê na te s³owa i roz-
wa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie” (£k 1,29). Ma-
ryja jest pe³na namys³u, refleksji nad s³owem Bo¿ym.

Jakie to wa¿ne, byœmy i my podejmowali refleksjê, namys³
nad Bo¿ym s³owem; s³owem, które zawsze trwa, które ma w so-
bie wieczn¹ prawdê. Czas naszych studiów – to czas refleksji
nad Bo¿ym s³owem. Ca³a teologia w swoim szerokim zasiêgu
jest namys³em, refleksj¹ nad Bo¿ym Objawieniem. Traktujmy
zatem nasze studia jako namys³, refleksjê nad Bo¿ym s³owem.
Nie traktujmy naszej edukacji teologicznej instrumentalnie,
jako ciê¿aru koniecznego do zdobycia magisterium i podrepe-
rowania sobie bud¿etu.

b) Postawa dociekliwoœci

Na kolejne s³owa anio³a Maryja reaguje pytaniem: „Jak¿e siê
to stanie, skoro nie znam mê¿a?” (£k 1,34). Maryja w tym pyta-
niu jawi siê jako osoba dociekliwa, poszukuj¹ca pe³nej prawdy.
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Niech i nas pasjonuje prawda. B¹dŸmy poszukuj¹cy, do-
ciekliwi. Nie zadowalajmy siê by³e czym. Niech pytania „dla-
czego?, „jak?” – pojawiaj¹ siê jak najczêœciej w naszych stu-
diach. Niech prawda przekazywana bêdzie prawd¹ przemyœla-
n¹, wystudiowan¹.

b) Postawa akceptacji Bo¿ego s³owa

Scena zwiastowania koñczy siê deklaracj¹ Maryi: Oto ja,
s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa!”
(£k 1,38). Maryja oznajmia, ¿e jest s³u¿ebnic¹ Pañsk¹; s³u-
¿ebnic¹, która przyjê³a Bo¿e s³owo i zaakceptowa³a wolê Boga.

Nie wolno nam zapomnieæ, ¿e ka¿de nasze powo³anie otrzy-
mujemy ze wzglêdu na drugich. Jesteœmy powo³ani, by s³u-
¿yæ, by stawaæ siê darem dla drugich. Nasze studia teologicz-
ne maj¹ nas przysposobiæ do lepszej s³u¿by drugim. S³u¿enie
drugim ³¹czy siê niekiedy z przyjmowaniem trudnej woli Boga.
Nie wolno wtedy siê cofn¹æ. Ca³e nasze ¿ycie winno byæ od-
powiedzi¹ na powo³anie do wype³niania woli Bo¿ej. Za wzo-
rem Maryi winniœmy nazywaæ siê s³ugami Boga i s³ugami dru-
gich ludzi.

2. Przes³anie Maryi z Wieczernika Zielonych Œwi¹t

Czytanie pierwsze zakoñczy³o siê dziœ bardzo wymow-
nym zdaniem: „Wszyscy oni trwali jednomyœlnie na modli-
twie razem z niewiastami, Maryj¹, Matk¹ Jezusa, i braæmi
Jego (Dz 1,14). Maryja by³a obecna w modlitwie pierwotne-
go Koœcio³a, w postawie modlitwy oczekiwa³a wraz z Apo-
sto³ami na obiecanego Ducha Œwiêtego. Wiedzia³a, ¿e o Bo-
¿e dary nale¿y prosiæ, ¿e wobec Boga trzeba przyjmowaæ
postawê modlitwy uwielbienia, dziêkczynienia i proœby. Da³a
wyraŸny wyraz temu w modlitwie wypowiedzianej u œw. El¿-
biety.

W naszych studiach powinna byæ te¿ obecna modlitwa. Nie
mo¿na studiowaæ i uprawiaæ teologii bez modlitwy. Na naszych
studiach nie tylko powinniœmy mówiæ o Bogu, ale mówiæ tak-
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¿e do Boga. Mówi¹ wielcy teologowie, ¿e teologiê trzeba stu-
diowaæ na klêczkach.

Dzisiejsze wspomnienie maryjne przypomina nam o war-
toœci modlitwy ró¿añcowej. Powinniœmy do tej modlitwy po-
wróciæ i jeszcze wiêcej j¹ pokochaæ.

Modlitwê ró¿añcow¹ bardzo zalecaj¹ papie¿e. W ci¹gu
ostatnich trzech wieków ukaza³o siê blisko 150 dokumentów
papieskich poœwiêconych tej w³aœnie modlitwie. Leon XII og³o-
si³ miesi¹c paŸdziernik miesi¹cem ró¿añcowym. Papie¿ Pawe³
VI nazwa³ ró¿aniec streszczeniem ca³ej Ewangelii. Jan Pawe³
II jest wielkim mi³oœnikiem modlitwy ró¿añcowej. Czêsto jest
widziany z ró¿añcem w rêku.

Do modlitwy ró¿añcowej wzywa nas sama Maryja. Za-
chêtê do tej modlitwy wyrazi³a w objawieniach w Fatimie,
w czasie pierwszej wojny œwiatowej. Ukazywa³a siê tam dzie-
ciom: £ucji, Hiacyncie i Franciszkowi 6 razy, pocz¹wszy od
13 maja 1917 r. Dzieci widzia³y j¹ zawsze 13. dnia miesi¹ca
– od maja a¿ do paŸdziernika. Maryja ukazywa³a siê dzie-
ciom z ró¿añcem w rêku. Szeœciokrotnie te¿ dzieci podczas
objawieñ us³ysza³y Maryjne wezwanie: „odmawiajcie ró¿a-
niec”. Dlatego wype³niamy ¿yczenie Maryi, jeœli modlimy
siê na ró¿añcu.

Œwiat mo¿na zmieniæ przez modlitwê i pokutê. Jesteœmy
w trudnym czasie naszej historii. Nie potrafimy dobrze zago-
spodarowaæ naszej wolnoœci. W ¿yciu spo³eczno-politycznym
toczy siê walka o przysz³y kszta³t Polski. Ma siê rozstrzygn¹æ,
czy Polska bêdzie krajem katolickim, zachowuj¹cym swoj¹
ponad tysi¹cletni¹ chrzeœcijañsk¹ historiê, czy bêdzie krajem
laickim, neutralnym œwiatopogl¹dowo. Nie mówmy, ¿e my nic
nie mo¿emy zmieniæ, ¿e od nas nic nie zale¿y. Jan Pawe³ II
kiedyœ powiedzia³: Nie ruchliwe stolice s¹ decyduj¹cymi oœrod-
kami historii œwiata i œwiêtoœci. Prawdziwymi oœrodkami hi-
storii œwiata s¹ ciche miejsca modlitwy ludzi”. Tam, gdzie siê
modli, tam siê decyduje. Nie tylko o naszym ¿yciu po œmierci,
ale tak¿e o wydarzeniach tego œwiata. Mo¿emy zatem przez
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modlitwê wp³ywaæ na wydarzenia œwiata, na bieg historii. Mo-
¿emy wiele wartoœci obroniæ naszym ró¿añcem.

3. Nasze zadania na nowy rok akademicki

Patrz¹c dziœ na Maryjê ukazan¹ nam w dwóch scenach bi-
blijnych, formu³ujemy program na nasz¹ drogê przez nowy
rok akademicki. Naœladuj¹c Maryjê, postaramy siê ten wa¿ny
czas prze¿ywaæ w postawie refleksji, namys³u nad Bo¿ym s³o-
wem. Tê refleksjê bêdziemy ³¹czyæ z modlitw¹, t¹ wspólnoto-
w¹ i t¹ indywidualn¹. Przywrócimy wartoœæ modlitwie ró¿añ-
cowej. Poka¿emy, ¿e to jest modlitwa tak¿e ludzi m³odych,
tak¿e studentów teologii, tak¿e modlitwa kap³anów, kleryków,
katechetów, wszystkich, którzy chc¹ pomna¿aæ dobro w Ko-
œciele i œwiecie. Nie bêdziemy te¿ zapominaæ o postawie s³u-
¿ebnej, naœladuj¹c Maryjê w wype³nianiu woli Bo¿ej. Módl-
my siê szczerze o to w tej inauguracyjnej Eucharystii.
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B. W trakcie roku akademickiego

Powód przeœladowañ sprawiedliwych

Kaplica PWT – 15 III 1997

Jr 11,18-20; J 7,40-53

1. Fakt przeœladowañ sprawiedliwych

Historia ludzka obfituje w przyk³ady zwalczania ludzi spra-
wiedliwych. Znamy takie postacie, które w swoich czasach g³o-
si³y wielkie idee, wysuwa³y ciekawe programy, podejmowa³y
odwa¿ne dzia³ania. Jednak¿e za ¿ycia bardzo ich zwalczano,
krytykowano i potêpiano. Tytu³em przyk³adu wymieñmy kil-
ka osób: œw. Stanis³aw Szczepanowski, Tomasz More, Gior-
dano Bruno, Miko³aj Kopernik, Joanna d’Arc, gen. W³ady-
s³aw Sikorski, kard. Stefan Wyszyñski, ks. Jerzy Popie³uszko
i wielu innych. Wiele z tych i innych podobnych im osób pod-
dano potem rehabilitacji. Niektórym nawet wybudowano po-
mniki.

Przyk³ady te wskazuj¹ na dziwn¹ tendencjê, stosowan¹
wobec ludzi nieprzeciêtnych, na tendencjê przeœladowania i po-
têpiania. Kulminacyjny przyk³ad dla tego typu postêpowania
stanowi osoba Jezusa Chrystusa.

2. Powód odrzucenia Chrystusa

Fragmenty Ewangelii Janowej, czytane w drugiej po³owie
okresu Wielkiego Postu, ukazuj¹ nam Chrystusa, który pozo-
staje w ci¹g³ym sporze z faryzeuszami i uczonymi w Piœmie.
Jezus piêtnuje fa³szyw¹, formalistyczna postawê faryzeuszy.
Przez to œci¹ga na siebie ich agresjê. Jest atakowany i napiêt-
nowany. Jednak¿e ten sam Jezus w wielu sytuacjach czyni cuda.
Wzbudza to podziw i zachwyt do Jego osoby. Chrystus zatem
jest postaci¹ kontrowersyjn¹. Pogl¹dy na Jego osobê dziel¹
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ludzi. St¹d Ewangelista odnotowa³: „I powsta³o w t³umie roz-
dwojenie z Jego powodu” (J 7,43). Jedni wo³ali: „Ten praw-
dziwie jest prorokiem” (J 7,40); „To jest Mesjasz” (J 7,41).
Inni natomiast chcieli Go pojmaæ. Obrazem tego odrzucenia
jest Jeremiaszowy baranek, którego prowadz¹ na rzeŸ; wobec
którego podejmuj¹ podstêpne plany: „Zniszczmy drzewo wraz
z jego moc¹, zg³adŸmy go z ziemi ¿yj¹cych, a jego imienia
niech ju¿ nikt nie wspomina” (Jr 11,19). Jaki by³ g³ówny po-
wód odrzucania Chrystusa? Jezus przyniós³ na ziemiê prawdê,
og³osi³ now¹ naukê, naukê o mi³oœci. By³a do nauka bardzo
wymagaj¹ca. Nie mog³a siê ona wszystkim podobaæ. Trudno
by³o niektórym tak wielkie wymogi zaakceptowaæ i siê do nich
w ¿yciu stosowaæ. W majestacie prawa rzymskiego Jezus zo-
sta³ os¹dzony i skazany na œmieræ przez powieszenie na krzy-
¿u. W przekonaniu wielu umar³ dlatego, ¿e og³osi³ siê królem,
¿e uwa¿a³ siê za Boga, ¿e dokona³ nowelizacji starego Prawa.

3. Nasza droga za Chrystusem

Jesteœmy dziœ w krêgu wyznawców Chrystusa. Staramy siê
coraz g³êbiej i lepiej poznawaæ naukê Chrystusa i wed³ug niej
¿yæ. Zauwa¿amy przy tym, ¿e ilekroæ próbujemy ¿yæ dok³ad-
niej wed³ug Ewangelii, tylekroæ natrafiamy na wiêksze trud-
noœci i stajemy siê czêsto przedmiotem ataków ze strony wro-
gów Chrystusa i Koœcio³a.

Jest jeden g³ówny powód przeœladowania ludzi uczciwych,
sprawiedliwych – wierne trwanie przy wype³nianiu woli Bo-
¿ej. Winniœmy przeto pamiêtaæ, ¿e nasza wiernoœæ Bogu du¿o
kosztuje. Nie tylko wymaga od nas wewnêtrznego zaanga¿o-
wania, poœwiêcenia, samozaparcia, ale tak¿e odpornoœci psy-
chicznej w doœwiadczaniu dezaprobaty ze strony wrogów
chrzeœcijañstwa czy nawet ze strony nieautentycznych, zwi-
chrowanych uczniów Chrystusa.

Drodzy Przyjaciele, jako studenci Papieskiego Fakultetu
Teologicznego i zarazem jako pracownicy katechezy w szko-
le, jesteœcie wspó³pracownikami biskupów i kap³anów w dziele



185

ewangelizacji naszego Narodu. Jest to donios³e powo³anie. Jest
to bardzo wa¿na misja, jak¹ pe³nimy w Koœciele i Narodzie.
Nie zra¿ajmy siê przeto niepowodzeniami. Niech nas tak¿e nie
przera¿a krytyka i trudnoœci, p³yn¹ce od ludzi nam nie¿yczli-
wych. Dzie³o ewangelizacji i ca³e ¿ycie chrzeœcijañskie nie
mo¿e byæ wolne od trudnoœci i przeciwnoœci. Tak dzia³o siê
w ¿yciu Chrystusa. Tak te¿ dzieje siê dzisiaj w ¿yciu Koœcio³a.

Nabierzmy mocy z tej Eucharystii do trwania we w³aœciwej,
Chrystusowej postawie na dalszych drogach naszego ¿ycia.

Adwentowe przes³anie œw. Jana Chrzciciela

Aula PWT – 16 XII 2000

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

1. Œw. Jan Chrzciciel – przyk³adem modlitwy i zdrowej ascezy

Jesteœmy na adwentowej drodze. Ku œwiêtom Bo¿ego Na-
rodzenia prowadz¹ nas ró¿ni przewodnicy. W ostatni¹ niedzielê
w liturgii adwentowej pojawi³ siê œw. Jan Chrzciciel, poprzed-
nik Chrystusa Pana. Jego postaæ powraca³a jeszcze trzy razy
w mijaj¹cym tygodniu. Tak¿e jutrzejsza, trzecia niedziela ad-
wentowego czasu bêdzie zawieraæ Janowe orêdzie. O Poprzed-
niku Pañskim us³yszymy tak¿e w orêdziu ewangelicznym
w dniach 19 i 23 grudnia. Mo¿na przeto powiedzieæ, ¿e to w³a-
œnie Jan Chrzciciel – wielki prorok adwentowego oczekiwa-
nia prowadzi nas ku uroczystoœci narodzin Chrystusa. Dziœ ten
prorok zosta³ przyrównany do swego wielkiego poprzednika,
do proroka Eliasza.

W ostatni¹ niedzielê Bóg poprzez proroka Barucha wzy-
wa³ nas do zdjêcia szaty smutku i utrapienia i przywdziana szaty
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chwa³y. U¿ywaj¹c tego obrazu, rozwa¿my, w jakich szatach,
w jakiej postawie œw. Jan Chrzciciel wita³ i przedstawia³ naro-
dowi wybranemu Zbawiciela œwiata, Baranka Bo¿ego, i w ja-
kie szaty winniœmy siê wystroiæ na nasze spotkanie z Emma-
nuelem – w tajemnicy œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

W poszukiwaniu Boga Jan opuœci³ swój dom rodzinny i uda³
siê na pustyniê. Zdj¹³ miêkkie szaty. Zrezygnowa³ z ciep³ych
obiadów i wygodnego ³ó¿ka, przywdzia³ szatê z  sierœci wiel-
b³¹da, podj¹³ post i ubogi tryb ¿ycia na pustyni. Ktoœ by dziœ
mo¿e powiedzia³: co to za asceta, co za odludek! A jednak przy-
szli do niego ludzie, s³uchali jego pouczeñ, wyznawali grze-
chy, przyjmowali chrzest.

Janowa postawa ascezy, umartwienia, modlitwy, ciszy pu-
stynnej nie zestarza³a siê. Cz³owiek dzisiejszy potrzebuje re-
fleksji, namys³u, potrzebuje sensu. Nam tak¿e potrzebna jest
zdrowa asceza, pracowitoœæ.

We wrzeœniu br. odbywa³a siê olimpiada w Sydney. Toczy-
³a siê sportowa walka o medale. Ile¿ musieli w³o¿yæ trudu spor-
towcy, zw³aszcza medaliœci olimpijscy. Sukces olimpijski mu-
sieli okupiæ wieloma wyrzeczeniami, samozaparciem, siln¹
wol¹, wysi³kiem. Nie ma udanego ¿ycia bez poœwiêcenia, bez
ofiary. Kto siê nie poœwiêci, niczego nie dokona. Œredniowiecz-
ni mistrzowie ukuli has³o: per aspera ad astra – „przez ciernie
do gwiazd”, czyli przez wysi³ek do sukcesu.

2. Œw. Jan Chrzciciel – wzorem pokory

Drugi przymiot szaty Janowej – to pokora. Gdy Jan by³
u szczytu s³awy, z Jerozolimy wys³ali ¯ydzi kap³anów i lewi-
tów z zapytaniem: „Kto ty jesteœ?” (por. J 1,19-28). Co odpo-
wiedzia³ Jan? Wyzna³, ¿e nie jest Mesjaszem, ¿e nie jest Elia-
szem  ani ¿adnym innym prorokiem. Oznajmi³: „Jam g³os wo-
³aj¹cego na pustyni: »Prostujcie drogê Pañsk¹«” (J 1,23). O Me-
sjaszu zaœ powiedzia³: „Po mnie idzie Ten, któremu nie jestem
godzien odwi¹zaæ rzemyka od Jego sanda³a” (J 1,27). A przy
innej okazji wyzna³: „Potrzeba, by On wzrasta³, a ja siê umniej-
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sza³” (J 3,30). Jan nie szuka³ swojej chwa³y. Kierowa³ ca³¹
chwalê na Chrystusa.

A popatrzmy, co my robimy? Szukaj¹c chwa³y samych sie-
bie, odbieramy Bogu chwa³ê. Niekiedy chcemy innych po-
mniejszaæ, ¿eby siebie wywy¿szyæ. Sami ulegamy takiej po-
kusie, ale nie lubimy ludzi, którzy tak czyni¹. Tacy ludzie
w dziejach Koœcio³a przyczynili siê do z³a. U Ÿróde³ roz³amów
w chrzeœcijañstwie stoj¹ przewa¿nie ludzie niepokorni. Ich
ambicje i brak pokory przyczynia³y siê do pog³êbiania roz³a-
mów.

Postawa pokory potrzebna jest nam w nauce, tak¿e w teo-
logii: pokora wobec prawdy, pokora wobec tajemnicy. Gdyby
wiêcej pokory mia³ arcybiskup Lefebvre, prof. Küng czy Dre-
wermann, by³oby wiêcej spokoju w Koœciele.

Dodajmy jeszcze, ¿e gdyby Bóg nie mia³ pokory, ile¿ razy
ukara³by nasz¹ pychê.

3. Œw. Jan Chrzciciel wzorem odwagi i bezkompromisowej
wiernoœci prawdzie

Trzeci bardzo wyraŸny przymiot Poprzednika Pañskiego –
to odwaga w g³oszeniu prawdy. Jan nie mówi³ „pod publicz-
kê”. Nie mówi³ tego, co chcieli s³yszeæ ludzie. Bêd¹c na pu-
styni, g³osi³ twarde wezwanie do pokuty. Nie lêka³ siê nazwaæ
bogatych „plemieniem ¿mijowym”. Gdy zauwa¿y³, ¿e Herod
za ¿onê wzi¹³ sobie ¿onê swego brata, Filipa, Jan nie udawa³,
¿e tego nie widzi, nie schowa³ g³owy w piasek, ale odwa¿nie
zaprotestowa³: „Nie wolno ci mieæ ¿ony twego brata”
(Mk 6,18). Za to trafi³ do lochów pa³acu Heroda, za swoj¹ jed-
noznaczn¹ postawê zosta³ stracony.

Cenimy ludzi klarownych, jednoznacznych, odwa¿nych, po-
dobnych do œw. Jana Chrzciciela.

We wrzeœniu 2000 r. ks. prof. Tadeusz Styczeñ, bliski wspó³-
pracownik i przyjaciel Ojca Œw. Jana Paw³a II, nie przyj¹³ przy-
znanego mu przez w³adze pañstwowe medalu. Narazi³ siê przez
to niektórym kolegom z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
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go. Swoj¹ odmowê argumentowa³ tym, ¿e nie godzi siê na to,
by pod jego dokumentem widnia³ ten sam podpis, który jest
pod ustaw¹ aborcyjn¹.

Znany jest obecnie w Koœciele kard. Kazimierz Œwi¹tek,
zwierzchnik Koœcio³a katolickiego na Bia³orusi. Do godnoœci
kardynalskiej szed³ drog¹ cierpienia. Kilkanaœcie lat przesie-
dzia³ w ³agrach sowieckich. Nie ugi¹³ siê przed szykanami.
Niczego nie odwo³a³. Nie powiedzia³: „ja ju¿ przestajê g³osiæ
Ewangeliê, ja zaprzestajê dzia³alnoœci, ja przestajê byæ ksiê-
dzem, tylko mnie puœæcie, tylko mi darujcie wolnoœæ”. Nicze-
go nie odwo³a³. ¯adnych obietnic nie z³o¿y³. Dawa³ œwiadec-
two prawdzie. Podobnie czyni³ ks. Jerzy Popie³uszko. Dlacze-
go zosta³ zabity? Czy za to tylko, ¿e chrzci³, ¿e odprawia³ Msze
œw.? Przede wszystkim za to, ¿e odwa¿nie g³osi³ prawdê. Nie
przestraszy³ siê pogró¿ek. Prawda by³a mu milsza ani¿eli jakiœ
kompromis, ani¿eli uk³on wobec przedstawicieli systemu. To
by³a w³aœnie postawa œw. Jana Chrzciciela.

Chcemy przybraæ siê w strój œw. Jana na nasze spotkanie
z Nowo narodzonym. Przywdziejmy ju¿ teraz, na tej Euchary-
stii, strój ascezy: a wiêc zdobywania wartoœci duchowych, strój
pokory i strój wiernoœci prawdzie. W takiej postawie, w takich
szatach stañmy w noc Bo¿ego Narodzenia przed narodzonym
Emmanuelem.
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Z gorliwoœci¹ proroka Eliasza i œw. Jana
Chrzciciela ku nadchodz¹cym Œwiêtom

Aula PWT – 15 XII 2001

 Syr 48,1-4. 9-11; Mt 17,10-13

1. Przeciêtnoœæ – naszym zagro¿eniem

P³yn¹ adwentowe dni. Z ca³ym Koœcio³em dochodzimy do
trzeciej niedzieli Adwentu. Otrzymaliœmy do tej pory wiele
adwentowych wezwañ. By³o wezwanie do czuwania, do bycia
gotowym na ponowne przyjœcie Pana. W ostatni¹ niedzielê
pojawi³o siê wezwanie do „przygotowania drogi Panu, do pro-
stowania dla Niego œcie¿ek naszego ¿ycia” (por. £k 3,4.6). Byæ
mo¿e, ¿e nie odpowiedzieliœmy jeszcze w sposób w³aœciwy na
te adwentowe Bo¿e apele. A uroczystoœæ Narodzenia Pana jest
coraz bli¿ej. W nasze ¿ycie tak czêsto zakrada siê przeciêt-
noœæ, obojêtnoœæ, czasem jakaœ znieczulica wobec dobra, któ-
re nale¿y spe³niaæ. Przeciêtnoœæ jest wrogiem gorliwoœci, ra-
dykalnoœci, wrogiem zaanga¿owania w dobro. Oto na dzisiej-
szej adwentowej liturgii, któr¹ sprawujemy na zakoñczenie
naszych przedœwi¹tecznych zajêæ, Bóg stawia nam za wzór
dwóch mê¿ów, dwóch wielkich proroków, poprzedników Chry-
stusa: proroka Eliasza i œw. Jana Chrzciciela.

2. Dwaj ogniœci prorocy

Chrystus ukazuje nam dziœ w Ewangelii swego poprzedni-
ka, œw. Jana Chrzciciela, jako nowego proroka Eliasza. To po-
równanie ma szczególn¹ wymowê. Prorok Eliasz by³ znan¹
postaci¹ z historii narodu wybranego. Tradycja hebrajska g³o-
si³a, ¿e by³ nadzwyczaj gorliwy w g³oszeniu i przestrzeganiu
prawa Bo¿ego, ¿e zosta³ zabrany do nieba na wozie ognistym.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu by³o powiedziane, ¿e „s³o-
wo jego p³onê³o jak pochodnia” (Syr 48,1b). Rzeczywiœcie,
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prorok Eliasz odwa¿nie i zdecydowanie wystêpowa³ przeciw-
ko odstêpstwom swoich rodaków. Upomina³ ich za sprzenie-
wierzanie siê prawdziwemu Bogu. Po napomnieniu króla Acha-
ba za jego wykroczenia moralne przestrzega³ tak¿e lud, który
sk³ania³ siê ku pogañskim bo¿kom: „Dopóki¿ bêdziecie chwiaæ
siê na obie strony? Je¿eli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to
Jemu s³u¿cie, a je¿eli Baal, to s³u¿cie jemu” (1 Krl 18,21).

Podobn¹ gorliwoœci¹ odznacza³ siê œw. Jan Chrzciciel, jako
w³aœnie nowy Eliasz. Jest on g³ówn¹ postaci¹ adwentowego
czasu. Przypomnijmy, ¿e by³ pe³en ascezy, pokory i wyrzecze-
nia. Zostawi³ swój rodzinny dom i uda³ siê na pustyniê. Tam
¿ywi³ siê miodem leœnym i szarañcz¹. Wiedzia³, ¿e do Pana
Boga mo¿na siê skutecznie przybli¿aæ jedynie w postawie po-
kuty i umartwienia. Do proroka Eliasza by³ najbardziej podobny
w stanowczoœci i odwadze. Podobnie jak kiedyœ prorok Eliasz,
Jan nie mówi³ „pod publiczkê”, nie mówi³ tego, co mog³o siê
podobaæ s³uchaczom, ale zdecydowanie i odwa¿nie wypomi-
na³ s³uchaczom b³êdy. Jego s³owo mia³o te¿ coœ z ognia. Mó-
wi³ bowiem do faryzeuszów i saduceuszów: „Plemiê ¿mijo-
we, kto wam pokaza³, jak uciec przed nadchodz¹cym gnie-
wem? Wydajcie wiêc godny owoc nawrócenia, a nie myœlcie,
¿e mo¿ecie sobie mówiæ: »Abrahama mamy za ojca«, bo po-
wiadam wam, ¿e z tych kamieni mo¿e Bóg wzbudziæ dzieci
Abrahamowi. Ju¿ siekiera do korzenia drzew jest przy³o¿ona.
Ka¿de wiêc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, bêdzie
wyciête i w ogieñ wrzucone” (Mt 3,7b-10). Swoj¹ odwagê
i zdecydowanie okaza³ tak¿e Jan wobec króla Heroda, gdy za-
uwa¿y³, ¿e ten za ¿onê wzi¹³ sobie ¿onê swego brata, Filipa.
Wówczas od razu odwa¿nie zaprotestowa³: „Nie wolno ci mieæ
¿ony twego brata” (Mk 6,18). Za to zosta³ uwiêziony, a potem
stracony.

Za swoj¹ prawoœæ zyska³ najwy¿sze pochwa³y od Chrystu-
sa: „Zaprawdê, powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z nie-
wiast nie powsta³ wiêkszy nad Jana Chrzciciela” (Mt 11,11a).
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3. Gorliwoœæ i odwaga nasz¹ postaw¹

Kiedy dziœ liturgia ukazuje nam dwóch wielkich proroków,
ma to dla nas – u kresu adwentowej drogi – wielkie znaczenie.
Jest to wezwanie, abyœmy coœ przejêli z postawy tych dwóch
Bo¿ych mê¿ów. Zabiegajmy dla siebie i dla innych o postawê
Eliaszowej gorliwoœci. Niech nas bardziej obchodz¹ sprawy
Bo¿e, wiernoœæ Bo¿emu prawu. Wspó³czesne tendencje libe-
ralistyczne, postmodernistyczne przytêpiaj¹ nasz¹ wra¿liwoœæ
na prawdê, na dobro. Niekiedy jesteœmy gotowi, by k³aniaæ siê
wspó³czesnym bo¿kom, dzisiejszemu Baalowi, wed³ug – byæ
mo¿e – porzekad³a: „Panu Bogu œwieczkê i diab³u ogarek”.
Niech nas ogarnia gorliwoœæ o Bo¿e sprawy, o wartoœci ewan-
geliczne, które ci¹gle bywaj¹ podwa¿ane, a nawet oœmiesza-
ne. Któ¿ ma broniæ spraw Boga, jeœli nie pos³ani przez Ko-
œció³ ewangelizatorzy?

Nabierajmy tak¿e odwagi i zarazem pokory œw. Jana Chrzci-
ciela. Nie wolno udawaæ, ¿e nie ma z³a, ¿e wszystko jest do-
brze. Z³o trzeba nazywaæ z³em, a dobro dobrem. Szermuje siê
dziœ has³em tolerancji, oskar¿a siê niektórych o fundamenta-
lizm. Wiernoœæ wartoœciom ewangelicznym nie ma nic wspól-
nego z fundamentalizmem, a odchodzenie od prawdy, w imiê
rzekomej tolerancji, nie ma nic wspólnego z Ewangeli¹.

B¹dŸmy wiêc choæ trochê w naszym ¿yciu i w naszym po-
s³annictwie Eliaszem i Janem Chrzcicielem. Niech nas te ad-
wentowe postacie fascynuj¹ i nak³aniaj¹ do przedœwi¹tecznej
odnowy. Nie bójmy siê ponosiæ ofiar, które na pewno s¹ ko-
nieczne na drodze bycia wiernym Bogu. Tak by³o w ich ¿yciu
i podobnie musi byæ i w naszym, jeœli bêdziemy ich naœlado-
waæ. Na adwentowej drodze mówmy sobie, ¿e warto s³uchaæ
Pana Boga, ¿e warto ¿yæ Ewangeli¹. Pan Bóg zawsze obficie
wynagradza w swoisty sposób tych, którzy pozostaj¹ na œcie¿-
kach ewangelicznego ¿ycia.
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Spojrzenie na wielkopostn¹ drogê

Aula PWT – 23 III 2002

Ez 37,21-28; J 11,45-57

1. S³owo Bo¿e  w niedziele Wielkiego Postu

Na naszej wielkopostnej, pokutnej drodze dochodzimy do
Wielkiego Tygodnia. Jutro wkroczymy w najwa¿niejszy ty-
dzieñ roku liturgicznego. U kresu wielkopostnej pielgrzymki
warto popatrzeæ wstecz. Nasza droga pokutna ku Œwiêtom
Wielkanocnym rozpoczê³a siê w Œrodê Popielcow¹. Gdy otrzy-
mywaliœmy popió³ na nasze g³owy, s³yszeliœmy s³owa: „Na-
wracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”; albo „Pamiêtaj cz³o-
wiecze, ¿e jesteœ prochem i w proch siê obrócisz”. W Ewan-
gelii tego dnia Chrystus wezwa³ nas do pe³nienia uczynków
pokutnych: modlitwy, postu i ja³mu¿ny. Czas Wielkiego Postu
mia³ byæ czasem wielkiej modlitwy. Chodzi³o o to, byœmy wiê-
cej czasu poœwiêcali na codzienn¹ rozmowê z Bogiem. Prze-
cie¿ to takie wa¿ne. Jeœli mamy byæ na wieki z Panem Bo-
giem, trzeba ju¿ na ziemi przyzwyczajaæ siê do Niego. To przy-
zwyczajanie siê do Niego – to przede wszystkim chwile naszej
modlitwy. Czas Wielkiego Postu mia³ byæ te¿ okresem wiel-
kiego umartwienia, wyrzeczenia, samozaparcia. Chrystus wzy-
wa³ nas do wyrzeczenia, w imiê osi¹gniêcia wy¿szych warto-
œci. Czas Wielkiego Postu mia³ byæ te¿ czasem wielkiej ja³-
mu¿ny, dzielenia siê z drugimi dobrym s³owem i sercem, mie-
niem duchowym i materialnym. Dziœ, niemal¿e na mecie cza-
su wielkopostnego, warto siê zastanowiæ, w jakim stopniu od-
powiedzieliœmy w minionych dniach na pocz¹tkowy apel Chry-
stusa, jak wygl¹daj¹ te trzy rodzaje czynów pokutnych w te-
gorocznym Wielkim Poœcie.

Zaraz po wielkopostnym starcie nast¹pi³a I niedziela Wiel-
kiego Postu. Patrzyliœmy na Chrystusa, zwyciê¿aj¹cego poku-
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sy szatana. Otrzymaliœmy wezwanie do walki z duchem z³ym.
W drug¹ niedzielê stanêliœmy przed tajemnic¹ przemienia Pañ-
skiego na górze Tabor. W scenie przemienienia wa¿ne by³y
s³owa, które Bóg Ojciec wypowiedzia³ do Aposto³ów o prze-
mienionym Chrystusie: „To jest mój Syn umi³owany, w któ-
rym mam upodobanie, Jego s³uchajcie!” (Mt 17,5). Zosta³o
nam przypomniane, ze warto s³uchaæ Chrystusa, ¿e kto s³ucha
Jego wskazañ i Go naœladuje, ten wygrywa wiecznoœæ i do-
czesnoœæ. Trzecia wielkopostna niedziela przybli¿y³a nam spo-
tkanie Chrystusa z Samarytank¹ przy studni Jakubowej. Nie-
wiasta us³ysza³a tam o wodzie ¿ywej, która jest potrzebna cz³o-
wiekowi, by móg³ ¿yæ w prawdzie i mi³oœci. W czwart¹ wiel-
kopostn¹ niedzielê s³uchaliœmy orêdzia ewangelicznego, mó-
wi¹cego o uzdrowieniu niewidomego. Chrystus przywróci³ nie-
widomemu wzrok, by móg³ on widzieæ œwiat osób i rzeczy,
ale obdarzy³ go tak¿e wzrokiem duchowym, by móg³ ujrzeæ
wiar¹ rzeczywistoœæ niewidzialn¹ dla oka biologicznego.
Uzdrowiony uwierzy³ w bóstwo Chrystusa. By³ to nowy, du-
chowy wzrok, którego my tak¿e potrzebujemy. I wreszcie ostat-
nia, pi¹ta niedziela czterdziestodniowego przygotowania
w swoim przes³aniu ewangelicznym przybli¿y³a nam cud
wskrzeszenia £azarza. Jezus przez ten czyn nie tylko wykaza³,
¿e ma w³adzê nad ¿yciem i œmierci¹, ale wezwa³ nas do ¿ycia
w przyjaŸni z Bogiem. Winniœmy ci¹gle przechodziæ ze œmierci
do ¿ycia, z ¿ycia w grzechu do ¿ycia w ³asce.

2. Dzisiejsze przes³anie Bo¿ego s³owa

I oto dzisiejsze przes³anie s³owa Bo¿ego. T³umaczy nam
ono dziœ, jaki by³ sens zbawczych wydarzeñ, które rozgrywa³y
siê w historii. Otrzymujemy wyjaœnienie, jaki by³ cel œmierci
Jezusa: „Jezus mia³ umrzeæ za naród, a nie tylko za naród, ale
tak¿e po to, by rozproszone dzieci Bo¿e zgromadziæ w jedno”
( J 11,51-52 ). Tak¿e I czytanie, wyjête z Ksiêgi Ezechiela, za-
powiada zjednoczenie synów Izraela. Dziœ, gdy s³uchamy tych
s³ów i gdy wiemy, co siê dzieje w ojczyŸnie ziemskiej Jezusa,



194

mo¿emy doznaæ jakiegoœ dyskomfortu. Mo¿emy pytaæ, gdzie
jest ta jednoœæ, o której mówi³ prorok: „I uczyniê ich jednym
ludem w kraju […] i ju¿ nie bêd¹ tworzyæ dwóch narodów,
i ju¿ nie bêd¹ podzieleni na dwa królestwa” (Ez 37,22).

ZapowiedŸ proroka dotyczy osoby Chrystusa i jego misji
jednoczenia ludzkoœci. Chrystusowe dzie³o jednoczenia ludz-
koœci w jedn¹ rodzinê trwa. Do pe³nego zjednoczenia jeszcze
daleka droga. Jako uczniowie Chrystusa winniœmy byæ obecni
w tym dziele zbawczego jednoczenia ludzi. Winniœmy byæ
aposto³ami jednoczenia. Jednoœæ to wielka wartoœæ, to drugie,
najbli¿sze imiê mi³oœci. Gdy jej brakuje – narasta nieszczê-
œcie. Doœwiadczamy tego na co dzieñ.

3. Nasze zadania na rzecz jednoœci

Ka¿dy z nas jest wezwany do troski o jednoœæ. Nie mo¿na
siê rozgrzeszaæ i mówiæ: ja nic nie znaczê, nie jestem ani bi-
skupem, ani ksiêdzem, ani prezydentem, ani ministrem czy
dyrektorem . Jestem zwyk³ym cz³owiekiem, ode mnie tak ma³o
zale¿y. A jednak ka¿dy z nas mo¿e wiele zrobiæ dla jednoœci,
bowiem ta wielka jednoœæ w rodzinie ludzkiej zaczyna siê od
jednoœci w naszych sercach, w naszym otoczeniu.

W jakich sektorach winniœmy uczestniczyæ w Chrystuso-
wym dziele jednoczenia rozproszonych dzieci Bo¿ych w jed-
n¹ rodzinê?

Pierwszym sektorem zaprowadzania jednoœci jesteœmy my
sami. Cz³owiek jest jednoœci¹ psychofizyczn¹, cielesno-ducho-
w¹. Bardzo boleœnie prze¿ywamy roz³¹czenie duszy i cia³a
w chwili œmierci. Jesteœmy tak¿e rozbici niekiedy w naszym
wnêtrzu, w wymiarze naszego ducha. Dlatego prze¿ywamy
ró¿ne wewnêtrzne dramaty. Dzieje siê tak wtedy, gdy rozbija
siê jednoœæ myœlenia, mówienia i dzia³ania. Nie lubimy ludzi,
którzy co innego myœl¹, co innego mówi¹, a jeszcze co innego
czyni¹. Brak jednoœci mo¿liwy jest tak¿e miêdzy aktywnoœci¹
poznawcz¹ i po¿¹dawcz¹. To rozbicie ujawnia siê wtedy, gdy
czynimy coœ wbrew naszemu sumieniu, gdy nie ma wiêc jed-
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noœci miêdzy intelektem i wol¹. Zachodzi wtedy niezgodnoœæ
miêdzy poznaniem, wybieraniem i wykonaniem.

Drugi sektor budowania jednoœci sytuuje siê miêdzy cz³o-
wiekiem i Bogiem. Jednoœæ cz³owieka z Bogiem przysparza
cz³owiekowi wiele szczêœcia i radoœci. Autentyczna jednoœæ
z Bogiem znajduje swoje przed³u¿enie w trwaniu w jednoœci
z innymi ludŸmi. Popatrzmy na Jana Paw³a II. Jest to cz³owiek
pozostaj¹cy zawsze w g³êbokiej jednoœci z Bogiem. W roku
1995 ukaza³a siê w Nowym Jorku obszerna biografia Jana Paw-
³a II pióra amerykañskiego publicysty, dziennikarza Tada Szul-
ca. Posiadamy jej polskie t³umaczenie. Autor w tej ksi¹¿ce
napisa³ m.in. takie zdanie: „Aby poznaæ Jana Paw³a II, nawet
bardzo powierzchownie, wystarczy zrozumieæ, ¿e zawar³ on
w bardzo prosty, ludzki sposób pokój z samym sob¹, z Bogiem
i œwiatem” (s. 480).

Nastêpny sektor zaprowadzania jednoœci to przestrzeñ do
drugiego cz³owieka. Wa¿na tu jest jednoœæ w naszych rodzi-
nach, instytucjach, w których pracujemy. Mo¿emy siê zasta-
nowiæ, co utrudnia nam zachowanie tej jednoœci. Oto niektóre
przeszkody: pycha, chciwoœæ, zazdroœæ. Najwiêcej szkód jed-
noœci wyrz¹dza pycha, wyra¿aj¹ca siê czêsto w powiedzeniach:
„ja lepiej wiem, ja lepiej potrafiê”. Cz³owiek pyszny nie za-
uwa¿y dobra u drugiego, nie widzi jego wysi³ku, jego zas³ug.
Bêdzie ci¹gle krytykowa³ i pomniejsza³ drugich. Najwiêksze-
go spustoszenia w Koœciele i w innych œwieckich instytucjach
dokonywali ludzie niepokorni. Budowanie jednoœci u³atwiaj¹
natomiast: pokora, cierpliwoœæ, radoœæ.

22 marca 2002 r. we Wroc³awiu odby³a siê dyskusja w Sa-
lonie prof. Dudka na temat eutanazji. Nie by³o w niej jedno-
œci, gdy idzie o dopuszczalnoœæ eutanazji. Dra¿ni¹ nas spory
w parlamencie. Bol¹ nas spory rodzinne, ma³¿eñskie, s¹siedz-
kie, narodowe, miêdzynarodowe. Bolejemy nad tym, co dzie-
je siê od lat w Ziemi Œwiêtej.

Gdy zamykamy kolejny etap obecnego roku akademickie-
go, gdy stoimy u bram Œwi¹t Paschalnych, dziêkujmy Bogu
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za czas, który mamy za sob¹. Gdy Jezus przyjdzie dziœ w Ko-
munii œw., wypowiedzmy przed Nim s³owo „przepraszam”.
Mo¿e niezbyt gorliwie odpowiedzieliœmy na Jego apel na dro-
dze wielkopostnej. Proœmy tak¿e, byœmy doœwiadczyli Jego
mi³oœci i mocy Ducha w prze¿ywaniu Jego Paschy, w prze¿y-
waniu nadchodz¹cych Œwi¹t.
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C. Na zakoñczenie studiów

W³aœciwa hierarchia wartoœci

Kaplica PWT – 22 VI 1996

2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34

1. Wymowa chwili

Ka¿da Eucharystia, jak¹ sprawujemy, w której uczestniczy-
my, jest wydarzeniem dokonuj¹cym siê w okreœlonych warun-
kach i w okreœlonym czasie naszego ¿ycia. Nie stoimy w miej-
scu. ¯ycie nasze p³ynie naprzód jak strumieñ górski do rzeki,
jak woda rzek do morza. Nasza Eucharystia jest sprawowana
na zakoñczenie roku akademickiego 1995/96. Jest to tak¿e nie-
codzienna sytuacja. Jesteœmy po kolejnym etapie naszej for-
macji teologicznej. Jesteœmy po kolejnym roku pracy kateche-
tycznej, ewangelizacyjnej. Przed nami czas wakacji i urlopów.

W takim te¿ kontekœcie czasowym, sytuacyjnym przyjmu-
jemy dziœ s³owo Bo¿e. Jest to s³owo przez Boga przewidziane
szczególnie na ten czas, w którym siê znajdujemy. Dlatego
pochylamy siê nad tym s³owem, zg³êbiamy je, zapisujemy w ser-
cach, by z nim wyruszyæ na wakacyjne szlaki wypoczynku.

W orêdziu Bo¿ym, dziœ do nas skierowanym, przewijaj¹
siê dwa tematy: niepodzielnoœæ naszej autentycznej s³u¿by
Bogu: „Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie” (Mt 6,24b); oraz
przyjêcie w³aœciwej hierarchii wartoœci: „Starajcie siê naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bê-
dzie wam dodane” (Mt 6,33).

2. „Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie” (Mt 6,24b)

W czasach komunistycznych mówi³o siê o niektórych lu-
dziach, ¿e maj¹ kilka twarzy: jedn¹ twarz dla partii, jedn¹ dla
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Koœcio³a, jedn¹ dla ¿ony czy mê¿a, jeszcze inn¹ dla s¹siada,
kolegi czy kole¿anki. Wyznawali zasadê: „Panu Bogu œwiecz-
kê i diab³u ogarek”. Ludzie tego pokroju prawdopodobnie ni-
gdzie nie byli zaanga¿owani autentycznie. Byli po prostu ko-
niunkturalistami, chor¹giewkami. Dlatego nie mogli wspó³two-
rzyæ prawdziwego dobra dla osób lub grup spo³ecznych, z któ-
rymi byli zwi¹zani.

Chrystus nam dziœ przypomina, ¿e autentycznie mo¿na siê
zaanga¿owaæ jedynie albo po stronie dobra, albo po stronie
z³a: „Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego
bêdzie nienawidzi³, a drugiego bêdzie mi³owa³; albo z jednym
bêdzie trzyma³, a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu
i Mamonie” (Mt 6,24).

Jako studenci teologii, jako pracownicy katechezy winni-
œmy zabiegaæ o jednoznaczn¹ postawê w naszym myœleniu,
mówieniu i dzia³aniu. Jest tu potrzebna skrystalizowana, jasna
hierarchia wartoœci i ostra œwiadomoœæ celu naszych dzia³añ.
Jako chrzeœcijanie, jesteœmy w s³u¿bie Bogu, jesteœmy na s³u¿-
bie wartoœciom, przez Niego og³oszonym. Pamiêtajmy o tym
nie tylko w trakcie roku akademickiego, ale równie¿ w czasie
naszej szkolnej pracy.

3. Chrystusowa hierarchia wartoœci w s³u¿eniu Bogu

Drugie, bardzo cenne wskazanie Chrystusa, z jakim pra-
gniemy udaæ siê na tegoroczny czas wakacyjny, to przypomnie-
nie w³aœciwej hierarchii wartoœci. Streszcza siê ono w s³owach
naszego Mistrza: „Starajcie siê naprzód o królestwo Boga i o
Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam dodane” (Mt
6,33).

Ludzie ci¹gle ulegaj¹ pokusie, by g³ówny wysi³ek inwe-
stowaæ w zdobywanie wartoœci doczesnych, materialnych,
wartoœci, które mo¿na zobaczyæ, wymierzyæ, okreœliæ. Przy-
k³adów na to dostarcza nam codzienne ¿ycie. My tak¿e nie
jesteœmy wolni od takiej sk³onnoœci. Akcentujemy, byæ mo¿e,
zbyt czêsto i mocno wartoœci doczesne. Nasza wiedza, m¹droœæ
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teologiczna, któr¹ zdobywamy na studiach, któr¹ tak¿e w ja-
kiejœ mierze przekazujemy innym, nie zawsze przenika nasze
¿ycie. Ma to wp³yw na jakoœæ owoców naszej pracy, naszego
aposto³owania.

Wierz¹c mocno w prawdziwoœæ wskazaæ Chrystusa, chce-
my na nowo uwra¿liwiæ siê na sprawy Bo¿ego królestwa. Ze-
chcemy je na nowo akcentowaæ w naszym codziennym ¿yciu.
Je¿eli bêdziemy o to zabiegaæ, to doœwiadczymy pe³niej Bo-
¿ej Opatrznoœci, która nieustannie czuwa nad nami. „Nie
troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i piæ,
ani o swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ […] Przecie¿
Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebuje-
cie” (Mt 6,25.32).

Proœmy Chrystusa w tej Eucharystii, byœmy potrafili spro-
staæ Jego wezwaniu, które nam dzisiaj przypomina. Proœmy,
byœmy w czasie nadchodz¹cych wakacji i w ca³ym naszym
¿yciu starali siê naprzód o królestwo Bo¿e i o Jego sprawiedli-
woœæ, ufaj¹c, ¿e wszystko inne, potrzebne nam do ¿ycia, otrzy-
mamy od Bo¿ej Opatrznoœci.

Szczeroœæ i prawoœæ w myœleniu i mówieniu

Kaplica PWT – 14 VI 1997

2 Kor 5,14-21; Mt 5,33-37

1. Kryzys wartoœci ludzkiego s³owa

¯yjemy w czasach kryzysu ludzkiego s³owa. Doœwiadcza-
my w ¿yciu tak czêsto k³amstwa. ̄ ongluje siê niekiedy s³owa-
mi, by ukrywaæ prawdê. Bywa tak, ¿e s³owa nie ods³aniaj¹, ale
zakrywaj¹ prawdê. Dlatego te¿ walor ludzkiego s³owa zosta³
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nadszarpniêty, œwiat utraci³ do niego zaufanie. Ludzie sobie
nawzajem nie wierz¹. Jako katecheci, jako wychowawcy spo-
tykamy siê z przypadkami k³amania u naszych wychowanków.
Zdarzaj¹ siê te¿ przypadki krêtactwa, ukrywania prawdy, mó-
wienia pó³prawd. Spotykamy ludzi, którzy co innego myœl¹,
co innego mówi¹, a co innego jeszcze czyni¹. Ludzi takich
boimy siê. Nazywamy ich nieszczerymi, zak³amanymi, kom-
binuj¹cymi, nieprzejrzystymi.

2. „Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37)

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do szczeroœci
i prostolijnoœci w myœleniu i mówieniu: „Niech wasza mowa
bêdzie: Tak, tak, nie, nie” (Mt 5,37). Cz³owiek ozdobiony cnot¹
szczeroœci nie potrzebuje sk³adania przysiêgi. Jezus przestrze-
ga nas przed przysiêganiem: „A Ja wam powiadam: Wcale nie
przysiêgajcie – ani na niebo […]; ani na ziemiê […]; Ani na
swoj¹ g³owê […]” (Mt 5,34-35). Wiemy z doœwiadczenia, ¿e
ludzie sk³adaj¹ w ¿yciu ró¿ne przysiêgi. S¹ przysiêgi urzêdo-
we, np. w s¹dzie, w wojsku. Przysiêganie jest praktykowane
tak¿e w codziennym ¿yciu. Niektórzy wzywaj¹ przy tym imie-
nia Bo¿ego. Zauwa¿my, ¿e przysiêganie zdarza siê ludziom,
którzy s¹ „na bakier” z mówieniem prawdy. Oni swoj¹ przy-
siêg¹ próbuj¹ podreperowaæ zaufanie do siebie, czêsto i tak go
nie zyskuj¹c. Ludziom prawdomównym, szczerym, prostoli-
nijnym nie jest potrzebna przysiêga. W ustach takich ludzi
wystarczy zwyk³e stwierdzenie lub zaprzeczenie: Tak, tak; nie,
nie. Jeœli zwyczajne „tak” lub „nie” nie pomaga, to i przysiêga
nie wiele pomo¿e. Jeœli cz³owiek nie zas³uguje na wiarê, to
i jego przysiêgom siê nie wierzy.

3. Postawa roztropnej szczeroœci cech¹ katechety

Jesteœmy wychowawcami m³odego pokolenia. Jesteœmy
w Koœciele powo³ani do g³oszenia Ewangelii, do wychowy-
wania ludzi do mówienia prawdy i do ¿ycia w prawdzie. Stu-
dia teologiczne, które koñczymy, mia³y za zadanie nie tylko
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wyposa¿yæ nasz w lepsze narzêdzie teologiczne do naszej
ewangelizacji, ale mia³y nas tak¿e usposobiæ do pokochania
prawdy, do naszej prawdomównoœci, szczeroœci i do ¿ycia
w prawdzie. Dysponuj¹c tak¹ postaw¹, bêdziemy bardziej wia-
rygodnymi nauczycielami wiary, wychowawcami drugich do
prawoœci w myœleniu, mówieniu i dzia³aniu. Jesteœmy po V
pielgrzymce Ojca Œw. do Ojczyzny. Jesteœmy zachwyceni tym
wszystkim, co do nas mówi³, tym wszystkim, co dla nas uczy-
ni³. Wszyscy siê zgodzimy, ¿e przez jego osobê przebija pra-
woœæ, szczeroœæ, prostolinijnoœæ, mi³oœæ. Starajmy siê o tak¹
postawê w naszym ¿yciu. Wprowadzajmy innych na drogi
prawdy, szczeroœci, prostolinijnoœci w myœleniu, mówieniu
i dzia³aniu. Proœmy o ten dar w tej Eucharystii.

W jakiej postawie w dalsz¹ drogê ¿ycia?

Kaplica PWT –  20 VI 1998

Iz 61,9-11; £k 2,41-51

1. Radoœæ z daru studiów

Przypomnijmy fragment tekstu z pierwszego czytania:
„Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bogu
moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia, okry³ mnie p³asz-
czem sprawiedliwoœci, jak oblubieñca, który wk³ada zawój,
jak oblubienicê strojn¹ w swe klejnoty” (Iz 61,10). Prorok Iza-
jasz mówi o swojej wielkiej radoœci. Wskazuje zarazem na jej
motyw: „dusza moja raduje siê w Bogu moim, bo mnie przy-
odzia³ w szaty zbawienia, okry³ mnie p³aszczem sprawiedli-
woœci”. Nas te¿ Bóg wzywa do radoœci. Postawa proroka Iza-
jasza winna byæ dziœ nasz¹ postaw¹. Taki sam jest te¿ motyw
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radoœci. Zostaliœmy przybrani w szaty zbawienia. Dokona³o
siê to najpierw na chrzcie œw. To by³ ten pierwszy przyodzie-
wek w szaty zbawienia. A potem tyle¿ razy te szaty odnawiali-
œmy, ozdabialiœmy je w innych przyjmowanych sakramentach.
Te szaty dziœ odnawiamy w Eucharystii, w sakramencie poku-
ty. Dziœ na zakoñczenie waszych studiów chcê wam powie-
dzieæ, ¿e w ci¹gu czterech lat waszych studiów na Papieskim
Fakultecie Teologicznym we Wroc³awiu równie¿ byliœcie ubie-
rani w szaty. Bóg przyodziewa³ was w tym domu w szaty praw-
dy, w szaty m¹droœci Bo¿ej, która w jakiejœ mierze zawiera siê
w studium teologii. Niech to bêdzie powód do radoœci. Opuœæ-
cie tê Uczelniê uradowani, pe³ni radoœci w Bogu: „dusza moja
raduje siê w Bogu moim”. Niech ta radoœæ Bo¿a towarzyszy
wam w ¿yciu, radoœæ z szat zbawienia, w które przyodziewa
nas ci¹gle na nowo sam Bóg.

2. Wezwani do dzielenia siê prawd¹ i m¹droœci¹ Bo¿¹

Drug¹ refleksjê naszej homilii wyprowadzamy ze sceny
ewangelicznej. Dwunastoletni Jezus zostaje w œwi¹tyni. Nie
biegnie za rodzicami. Nie trzyma siê spódnicy Matki. Zostaje,
by rozprawiaæ z uczonymi, by prowadziæ dialog „w tym, co
nale¿y do Ojca”. Jezus przedk³ada sprawy Ojca nad sprawy
normalnego biegu ¿ycia. Wie, ¿e przez to sprawia smutek i za-
k³opotanie swoim najbli¿szym. Maryja nawet mówi, jakby
z wyrzutem: „Synu, czemuœ nam to uczyni³? Oto ojciec Twój
i ja z bólem serca szukaliœmy Ciebie” (£k 2,48). Dwunastolet-
ni Jezus t³umaczy rodzicom, ¿e to, co robi³ w œwi¹tyni, by³o
wa¿ne, nale¿a³o do jego pos³annictwa.

Jesteœmy z tej Uczelni pos³ani, by prowadziæ dialog zba-
wienia. To, co tu s³yszeliœmy, jest nie tylko dla nas. Z tym trze-
ba siê podzieliæ. To trzeba przekazywaæ drugim. Oczywiœcie
to, co tu s³yszeliœcie, by³o w du¿ej mierze wyjête z Objawie-
nia, a wiêc zosta³o wziête od samego Boga. Nie chowajcie tego
œwiat³a pod korzec. Nie milczcie w sprawach Ojca, w sprawach
Ewangelii. Ci¹¿y na was pos³annictwo wyrastaj¹ce z sakra-
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mentu chrztu i bierzmowania. Otrzymujecie tak¿e w jakimœ
sensie misjê od tej Uczelni, która was karmi³a mlekiem m¹dro-
œci. Dziœ j¹ ¿egnacie. Nie wszyscy pójd¹ dalej, w kierunku li-
cencjatu czy doktoratu. To, co tu zdobyliœcie, rozdawajcie in-
nym. Umiejcie siê z tym dzieliæ. Umiejcie odwa¿nie rozprawiaæ
o sprawach Bo¿ych ze œwiatem, z cz³owiekiem. Jezus naucza-
j¹cy w œwi¹tyni nas wzywa do tego. Wiemy, ¿e nie jest to ³atwe.
Przeszkody i zarzuty bêd¹ siê piêtrzyæ. Bêdzie tak, ¿e nawet u naj-
bli¿szych braknie zrozumienia. Nasza Szko³a wyposa¿a was
w glejt, w magisterium, abyœcie na szerszym polu mogli wype³-
niaæ misjê ewangelizacyjn¹. To rozprawianie „w sprawach Ojca”,
winniœmy zawsze ³¹czyæ z dzia³aniem Ducha Œwiêtego. Duch
Bo¿y dzia³a w nas. Dzia³a w sferze poznawczej i wolitywnej.
W sferze poznawczej pomaga nam g³êbiej wnikaæ w prawdy
wiary, lepiej rozumieæ nasze powo³anie, lepiej rozumieæ i od-
czytywaæ sens wydarzeñ, sens tego, co siê wokó³ nas dzieje.
W sferze zaœ wolitywnej Duch Œwiêty pozwala nam dokony-
waæ lepszych wyborów moralnych, trwaæ w dobru, zwyciê¿aæ
z³o dobrem, wytrwaæ z krzy¿em naszego ¿ycia.

3. Wezwani do zachowywania wspomnieñ w sercu

Ostatni¹ sekwencjê naszej refleksji ³¹czymy z Matk¹ Bo¿¹.
O Niej zosta³o dzisiaj powiedziane: „A Matka Jego chowa³a
wiernie te wspomnienia w swym sercu” (£k 2,51). Odchodzi-
cie z tego domu pe³ni wspomnieñ. Doœwiadczyliœcie tu wiele.
By³y wyk³ady, æwiczenia, seminaria, egzaminy. Mieliœmy tak-
¿e ró¿ne uroczystoœci. Przybyliœcie w mury tej Uczelni z ró¿-
nych stron, z ró¿nych œrodowisk. Ta Uczelnia was zbli¿y³a do
siebie. Zawi¹za³y siê miêdzy wami wiêzy przyjaŸni i kole¿eñ-
stwa. Dziœ zamyka siê ta wspólna droga waszego ¿ycia. Za-
chowujcie tê Uczelniê w waszych sercach. Chowajcie w ser-
cach wspomnienia o tej Alma Mater, Matce Karmicielce. Nie
mówcie o niej Ÿle, bowiem o matce mówi siê zawsze dobrze.
Odwiedzajcie tê matkê. Otaczajcie j¹ ¿yczliwoœci¹. Otaczaj-
cie j¹ przede wszystkim modlitw¹.
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Módlmy siê gor¹co w tej Eucharystii, byœmy zachowali
w ¿yciu ducha radoœci Bo¿ej, byœmy cieszyli siê z szat zba-
wienia, w które przyodziewa nas ci¹gle na nowo Bóg. Pro-
œmy o ducha odwagi w dziele ewangelizacji, byœmy zawsze
byli w „sprawach Ojca”. Chowajmy przez d³ugie lata w na-
szych sercach wspomnienia waszych studiów. Niech Bo¿e
b³ogos³awieñstwo idzie za Wami, z tej Uczelni w wasze dal-
sze ¿ycie.

Pod skrzyd³ami Bo¿ej Opatrznoœci

Kaplica PWT – 19 VI 1999

2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34

1. Czas studyjnych ¿niw

Ka¿da dziedzina ludzkiego ¿ycia i dzia³ania posiada jakieœ
czynnoœci najwa¿niejsze, finalne, zwieñczaj¹ce prace. W sek-
torze rolniczym s¹ to sianokosy, ¿niwa, wykopki. W dziedzi-
nie kszta³cenia jest to egzamin maturalny, a potem egzamin
dyplomowy u kresu studiów wy¿szych. W wy¿szych szko³ach
wojskowych jest to uroczysta promocja na pierwszy stopieñ ofi-
cerski. W seminariach duchownych s¹ to œwiêcenia kap³añskie.

Dobieg³y koñca wasze podstawowe studia teologiczne na
naszej papieskiej uczelni. Dzisiaj przystêpujecie do zwieñcza-
j¹cego egzaminu, który siê nazywa ex universa theologia,
a wiêc egzamin z ca³ej teologii. Niektórzy z was przeszli ju¿
przez egzamin magisterski, niektórzy maj¹ go jeszcze przed
sob¹. Ten w³aœnie czas w waszym ¿yciu mo¿na porównaæ do
¿niw. Mamy zebraæ plon ca³ych waszych studiów. Jest to fi-
nalny moment, którym koñczymy edukacjê w wy¿szej szkole,
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którym oficjalnie zamykamy studia. Na uczelni teologicznej
³¹czymy to zakoñczenie z prze¿yciem Eucharystii. Mamy wte-
dy sposobnoœæ podziêkowaæ Panu Bogu za czas naszych stu-
diów i prosiæ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo w koñcowym egzami-
nie i w dalszym naszym ¿yciu. Przy tym zakoñczeniu chcemy
byæ uwa¿ni na g³os Bo¿ego s³owa, które przynosi nam dzisiej-
sza liturgia. Dlatego powróæmy do niego.

2. Przes³anie Bo¿ego s³owa

W s³owie Bo¿ym dziœ og³oszonym pojawi³o siê kilka wa¿-
nych w¹tków. Spróbujmy je wyszczególniæ. Zwróæmy uwagê
na dwa w¹tki z czytania pierwszego i na dwa z Ewangelii.

a) W³aœciwy powód do chluby

Œw. Pawe³ Aposto³ pokazuje nam dzisiaj na swoim przy-
k³adzie w³aœciwy motyw do chlubienia siê: „Najchêtniej bêdê
siê che³pi³ z moich s³aboœci, aby zamieszka³a we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich s³aboœciach,
w obelgach, w niedostatkach, w przeœladowaniach, w uciskach
z powodu Chrystusa” (2 Kor 12,9b-10). Byæ mo¿e, jesteœmy
zaskoczeni tym stwierdzeniem. Zauwa¿my bowiem, ¿e ludzie
na ogó³ przechwalaj¹ siê swoimi osi¹gniêciami, sukcesami, do-
konaniami. Nie lubi¹ mówiæ o swoich s³aboœciach, najczêœciej
skrzêtnie je ukrywaj¹. Aposto³ wytycza nam inn¹, w³aœnie
ewangeliczn¹ drogê. Nie wstydŸmy siê zatem naszych s³abo-
œci, umiejmy siê do nich przyznawaæ. Damy wtedy lepsze œwia-
dectwo o Chrystusie.

b) Bóg daje wystarczaj¹c¹ ³askê

Aposto³ Narodów wspomina tak¿e o tym, ¿e w sytuacji po-
kusy prosi³ trzykrotnie o pomoc, o oddalenie szatana. Us³y-
sza³ wówczas s³owa: „Wystarczy ci mojej ³aski. Moc bowiem
w s³aboœci siê doskonali” (2 Kor 12,8-9a). Czasem narzekamy
na pokusy, na trudnoœci, na niepowodzenia, a zapominamy, ¿e
Bóg czuwa nad nami, ¿e udziela nam swojej ³aski, tyle ile jest



206

nam potrzeba. Nie zapomnijmy Bo¿ych s³ów, tycz¹cych ka¿-
dego z nas: „Wystarczy ci mojej ³aski”.

c) S³u¿ba jednemu Panu

Chrystus w Ewangelii przestrzega nas przed dwulicowo-
œci¹: „Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie” (Mt 6,24b).
BrzydŸmy siê dwulicowoœci¹, koniunkturalizmem, ob³ud¹.
Dewiza niektórych: „Panu Bogu œwieczkê i diab³u ogarek” –
jest dewiz¹ antyewangeliczn¹.

d) Na drogach Bo¿ej Opatrznoœci

Drugi w¹tek dzisiejszej Ewangelii wyra¿a siê w prawdzie
o Bo¿ej Opatrznoœci: „Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie siê naprzód o królestwo
Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam do-
dane. Nie troszczcie siê wiêc zbytnio o jutro  […]” (Mt 6,33-
34a). Mówi¹ m¹drzy ludzie, ¿e je¿eli Pan Bóg jest w naszym
¿yciu na pierwszym miejscu, to wszystko siê w³aœciwie uk³a-
da. Miejmy zaufanie do Bo¿ej Opatrznoœci. Pan Bóg pamiêta
o nas i naprawdê wie, czego nam naprawdê potrzeba.

3. Nadchodz¹cy czas œwiadectwa

Zakoñczenie studiów – to zakoñczenie pewnego etapu w na-
szym ¿yciu. Absolwenci œwieckich kierunków studiów wyko-
rzystuj¹ swoj¹ wiedzê i zdobyte umiejêtnoœci w swojej pracy
zawodowej. A jak to jest w przypadku absolwentów teologii?
Trzeba powiedzieæ, ¿e absolwenci studiów teologicznych po-
winni mieæ œwiadomoœæ dwóch wa¿nych zobowi¹zañ, jakie
nak³adaj¹ na nich ukoñczone studia. Po pierwsze, winni zdo-
byt¹ wiedzê teologiczn¹ lepiej przekazywaæ innym, szczegól-
nie w pracy katechetycznej. Po drugie – winny stawaæ siê bar-
dziej dojrza³ymi œwiadkami tej prawdy, któr¹ zdobyli na stu-
diach. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e stajecie, drodzy siostry
i bracia, do œwiadczenia o tych wartoœciach, o których mówiono
wam w murach tej uczelni. Owe wszystkie zobowi¹zania mo¿-
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na sprowadziæ do jednego, naczelnego – do dawania œwiadec-
twa o Chrystusie: w mówieniu i dzia³aniu – w myœlach, s³o-
wach i uczynkach. ̄ yczê wam wszystkim, aby to œwiadczenie
by³o udane i by wam ono przynosi³o du¿o radoœci i wewnêtrz-
nej satysfakcji.

Chrzeœcijañskie zasady
w przekazywaniu s³owa

Kaplica PWT – 17 VI 2000

1 Krl 19,19-21; Mt 5,33-37

1. Wa¿noœæ komunikacji poprzez s³owo

Wœród wielu definicji cz³owieka istnieje i taka, która wska-
zuje na spo³eczny wymiar bytu ludzkiego. Ju¿ Arystoteles za-
uwa¿y³, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹ – animal sociale. Cz³o-
wiek jest istot¹ z natury otwart¹ na drugich. Wspó³tworzy sie-
bie poprzez komunikacjê z drugimi. Najbardziej czyteln¹ wiê-
zi¹ ³¹cz¹c¹ nas na co dzieñ z innymi jest wiêŸ poprzez s³owo.
W s³owach komunikujemy drugim nasze treœci, wyra¿amy tak-
¿e nasze przekonania i uczucia. S³owo przychodz¹ce od kogoœ
przynosi nam jak¹œ informacjê, ale wywo³uje te¿ jakieœ skutki
w naszej psychice: przynosi nam pocieszenie, podnosi na du-
chu, ale tak¿e czasem nas i rani, wywo³uje w nas przygnêbie-
nie. Dzieje siê tak wówczas, gdy s³owo jest k³amliwe, gdy przy-
nosi krzywdz¹c¹ nas informacjê, gdy zawiera niesprawiedliwe
oceny. Obserwuj¹c dzisiejsze ¿ycie, zauwa¿amy, ¿e niekiedy
¿ongluje siê s³owami, by ukrywaæ prawdê. Zdarza siê, ¿e s³owa
nie ods³aniaj¹, ale zakrywaj¹ prawdê. Dlatego te¿ mówimy dziœ
o kryzysie s³owa, o utracie zaufania do ludzkich wypowiedzi.
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Jako rodzice, jako katecheci doœwiadczacie w cale nie tak
rzadko przypadków k³amstwa. Jesteœcie œwiadkami przypad-
ków krêtactwa, ukrywania prawdy, mówienia pó³prawd. Spo-
tykacie niekiedy ludzi, którzy co innego myœl¹, co innego
mówi¹, a co innego jeszcze czyni¹. S¹ to ludzie, na których
nie mo¿na liczyæ, z którymi jest trudno wspó³pracowaæ.

2. Wskazania Chrystusa

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus daje nam wytyczne do
pos³ugiwania siê s³owem. Powiedzia³ do nas: „Niech wasza
mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37). Cz³owiek w mó-
wieniu powinien byæ prostolinijny, klarowny, jednoznaczny.
Je¿eli tak jest, to zbyteczna staje siê przysiêga, wykazywanie
za wszelk¹ cenê, ¿e mówi siê prawdê. Chrystus nas tak¿e dziœ
przestrzega przed przysiêganiem: „A Ja wam powiadam: Wcale
nie przysiêgajcie – ani na niebo […] ani na ziemiê […] Ani na
swoj¹ g³owê […]” (Mt 5,34-35).

Wiemy z doœwiadczenia, ¿e w ¿ycie spo³eczne s¹ wpisane
ró¿ne przysiêgi. W medycynie jest przysiêga Hipokratesa.
W s³u¿bie militarnej jest przysiêga wojskowa. Studenci wy-
¿szych uczelni sk³adaj¹ œlubowanie. Przy promocjach doktor-
skich tak¿e sk³ada siê œlubowanie. Przysiêganie praktykuj¹ lu-
dzie w codziennym ¿yciu. Niektórzy wzywaj¹ przy tym nawet
imienia Bo¿ego. Zauwa¿my, ¿e przysiêganie zdarza siê naj-
czêœciej ludziom, którzy s¹ podejrzani o fa³szowanie prawdy.
Swoj¹ przysiêg¹ próbuj¹ wówczas podreperowaæ zaufanie do
siebie.

Ludziom prawdomównym, szczerym, prostolinijnym nie
jest potrzebna przysiêga. W ustach takich ludzi wystarczy zwy-
k³e stwierdzenie lub zaprzeczenie: „Tak, tak; nie, nie”. Jeœli
zwyczajne „tak” lub „nie” nie pomaga, to i przysiêga z pew-
noœci¹ wiele nie pomo¿e. Jeœli bowiem cz³owiek nie zas³uguje
na wiarê, to i jego przysiêgom siê nie wierzy.
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3. S³owa prawdy na ustach katechety

Wskazania Chrystusa, dziœ przypomniane, winny znaleŸæ
pos³uch i wielkoduszne przyjêcie szczególnie u nas, którzy z ty-
tu³u powo³ania jesteœmy w szczególny sposób odpowiedzialni
za s³owo. Jesteœmy w Koœciele powo³ani do g³oszenia Ewan-
gelii. Jesteœmy powo³ani do wychowywania innych, do mó-
wienia prawdy i do uczenia ich ¿ycia w prawdzie.

Studia teologiczne, które koñczycie, mia³y za zadanie nie
tylko wyposa¿yæ was w pe³niejsz¹ wiedzê teologiczn¹, ale
mia³y was tak¿e uwra¿liwiæ na aspekty moralne waszej s³u¿by
apostolskiej w Koœciele. Wœród tych dyrektyw moralnych jak¿e
wa¿ne jest wezwanie do mi³owania prawdy, do bycia prawdo-
mównym, do ¿ycia w prawdzie. Nasz¹ prawoœci¹ w mówieniu
i dzia³aniu wzmacniamy wiarygodnoœæ naszego nauczania. Sta-
jemy siê wtedy nie tylko nauczycielami, przekazicielami treœci
teologicznych, ale sytuujemy siê w roli œwiadków tego, co g³o-
simy. Sprawuj¹c dalej tê Eucharystiê módlmy siê o dar g³osze-
nia Ewangelii w postawie prawoœci s³owa i ¿ycia, by nasze s³o-
wa by³y noœnikami prawdy, nadziei i mi³oœci, by przysposabia-
³y naszych podopiecznych do czynienia prawdy w mi³oœci.

Z wiar¹ przez ¿ycie

Kaplica PWT– 27 I 2001

Hbr 11,1-2.8-19, Mk 4,35-41

1. ¯ycie ludzkie p³yn¹c¹ ³odzi¹

Przypomniana dzisiaj na liturgii scena ewangeliczna jest
obrazem naszego ¿ycia, obrazem ¿ycia Koœcio³a. To w³aœnie
¿ycie ludzkie mo¿na porównaæ z p³yn¹c¹ ³odzi¹. Uczniowie
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p³yn¹cy z Jezusem przez jezioro to tak¿e obraz dziejów po-
szczególnych narodów i ca³ej ludzkiej rodziny.

W momencie poczêcia i narodzenia odbijamy od pierwszego
brzegu. Stoi na nim sam Bóg, gdy¿ On jest pocz¹tkiem i Ÿró-
d³em naszego istnienia. Nasza ³ódŸ zmierza na drugi brzeg.
Ma zawin¹æ do portu, w którym tak¿e oczekuje nas Bóg.

Dzisiejsze opowiadanie ewangeliczne wskazuje, ¿e p³yn¹-
ca ³ódŸ ¿ycia ludzkiego natrafia na burze i jest miotana falami.
Te burze dopuszcza sam Bóg, tak jak dopuœci³ burzê na Jezio-
rze Galilejskim. Bóg je dopuszcza, by ukazaæ ludziom swoj¹
dobroæ i wszechmoc. Tak jak potrzebna by³a burza na Jeziorze
Galilejskim, by uczniowie otrzymali jeszcze jeden dowód bo-
skoœci Chrystusa, aby uœwiadomili sobie opiekê i Wszechmoc
Bo¿¹, tak i w ¿yciu cz³owieka s¹ czasem potrzebne podobne
burze, by cz³owiek – z jednej strony – doœwiadczy³ swojej bez-
silnoœci, a z drugiej – Opatrznoœci Bo¿ej. Bóg ma zawsze w tym
jakiœ plan, dla nas czasem ma³o czytelny.

Tak¿e w dziejach œwiata zdarza³y siê ró¿ne burze. Niektóre
z nich to ró¿ne wojny, rewolucje, zarazy, kataklizmy, katastro-
fy. Niektóre zawieruchy by³y wywo³ywane przez samego cz³o-
wieka. To w³aœnie przewrotny cz³owiek, który chcia³ drugich
zniewalaæ, za³o¿yæ kajdany albo w ogóle zniszczyæ, wywo³y-
wa³ te burze. Ale Bóg by³ i jest zawsze gór¹. Do Niego nale¿y
zawsze ostatnie s³owo, bo nie cz³owiek, nie z³y duch, ale w³a-
œnie Bóg rz¹dzi œwiatem. Bóg mo¿e na jakiœ czas ust¹piæ cz³o-
wiekowi, nawet najgorszemu. I faktycznie Bóg ustêpowa³ i na-
dal czêsto ustêpuje. Tak to ust¹pi³ cz³owiekowi w dniu krzy-
¿owania Syna Bo¿ego na Golgocie. Ustêpowa³ potem w hi-
storii, gdy zadawano cierpienia ludziom niewinnym, gdy dep-
tano prawo moralne przez Niego ustanowione. Ustêpuje i dzi-
siaj tym, którzy ³ami¹ Jego prawo. Ustêpowa³ i tobie wiele razy
w ¿yciu, ustêpowa³, gdy Go obra¿a³eœ. On widzia³ i wie wszyst-
ko o tobie, nawet gdy to jest skryte przed ludzkimi oczyma.
Bóg wielokrotnie ustêpowa³ i ustêpuje ka¿demu z nas. Ale Bóg
ustêpuje tylko do jakiegoœ czasu. Nadchodzi chwila, kiedy
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upomina siê o swoje. I wtedy to nie jest ¿adna zemsta, ale jest
to wyraz Jego mi³oœci.

Bóg pisze tak¿e historiê swojemu Koœcio³owi. £ódŸ Ko-
œcio³a jest te¿ miotana falami. Uderzaj¹ w ni¹ fale przeciwno-
œci i doœwiadczeñ – z ró¿nych stron: i od zewn¹trz, i od we-
wn¹trz. Niektórzy postronni obserwatorzy zapowiadali wielo-
krotnie zatoniêcie tej ³odzi. Proroctwo o bliskim koñcu Ko-
œcio³a by³o powtarzane i ci¹gle na nowo uaktualniane. Nie jest
nasz¹ zas³ug¹, nie jest zas³ug¹ ludzi Koœcio³a, ¿e siê nie spe³-
ni³o. My bowiem ³ódŸ Koœcio³a wywrócilibyœmy ju¿ wiele razy.
To, ¿e ona ci¹gle p³ynie, to jest w³aœnie znak, ¿e u jej steru stoi
Ktoœ inny.

Upomnienie Chrystusa: „Czemu tak bojaŸliwi jesteœcie? Jak¿e
wam brak wiary!” (Mk 4,40) nie jest skierowane do „tych z ze-
wn¹trz”, lecz raczej do tych, którzy s¹ w ³odzi, do nas, do wie-
rz¹cych, a nawet do niektórych pasterzy, którzy s¹ pesymistami
i nieustannie lêkaj¹ siê o przysz³oœæ Koœcio³a. Bywaj¹ pasa¿e-
rowie wierz¹cy, którzy zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê na fale wokó³
³odzi Koœcio³a ni¿ na samego Sternika stoj¹cego na jej czele.

Burze s¹ widoczne nie tylko w wymiarze ca³ego Koœcio³a.
Czêœciej burze maj¹ miejsce w naszych sercach. Pokusy, znie-
chêcenia, zw¹tpienia, bunty, bolesne doœwiadczenia ¿ycia ro-
dzinnego, ciê¿ka sytuacja w miejscu pracy – to wszystko mo¿e
powodowaæ przygnêbienie i przekonanie, ¿e wszystko wali siê
nam na g³owê. Wo³a³ kiedyœ psalmista: „Wybaw mnie, Bo¿e,
bo woda mi siêga po szyjê” (Ps 69,2). W takiej chwili winni-
œmy budziæ œpi¹cego w naszej ³odzi Jezusa i zawo³aæ do Niego:
„Panie, nic Ciê to nie obchodzi, ¿e giniemy?” (Mk 4,38b) – Jezu,
ratuj, bo ginê, pomó¿, bo jestem u kresu si³, bo ju¿ nie wytrzy-
mam. A wiêc jest to moment, w którym powinniœmy zacz¹æ
z Nim rozmawiaæ w modlitwie, szukaæ Go za wszelk¹ cenê.
Chrystus i dziœ czeka na to wo³anie, by wstaæ i udzieliæ nam
oraz swemu Koœcio³owi daru najwiêkszej ciszy, który nie ozna-
cza jednak koñca wszelkich trudnoœci i przeciwnoœci, ale raczej
pokój i bezpieczeñstwo, pewnoœæ nawet poœród przeciwnoœci.
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2. Abraham – ojcem naszej wiary

Przyk³adem zawierzenia pozostaje zawsze Abraham. Zo-
sta³ on nam dzisiaj przypomniany w pierwszym czytaniu. Abra-
ham bywa nazywany ojcem naszej wiary. By³ bowiem cz³o-
wiekiem, który zawierzy³ Bogu, zawierzy³ wbrew nadziei. Oto
Bóg obieca³ mu potomstwo w starczym wieku. Z przyczyn
naturalnych by³o to ju¿, po ludzku bior¹c, niemo¿liwe. Ale
Abraham zawierzy³ Bogu. Owo zawierzenie sta³o siê dla nie-
go b³ogos³awieñstwem. Otrzyma³ upragnionego potomka –
Izaaka. Ale oto nadesz³a kolejna próba. Bóg jakby zacz¹³ prze-
czyæ samemu sobie. Za¿¹da³ od Abrahama z³o¿enia jedynego
syna w ofierze. Abraham nie zawaha³ siê byæ pos³usznym Bogu.
Bóg w koñcu nie przyj¹³ ofiary z syna. Zamieni³ j¹ na ofiarê
z baranka. Abraham wyszed³ z próby jako ten, kto zawierzy³,
kto okaza³ Bogu pos³uszeñstwo.

Postaæ Abrahama og³asza wszystkim, ¿e warto zawierzyæ
Bogu, ¿e pos³uszeñstwo Bogu jest b³ogos³awione.

3. Z siln¹ wiar¹ w dalsze ¿ycie

Niniejsz¹ Eucharysti¹ i egzaminem ex universa theologia
zamykaj¹ siê wasze studia podstawowe w Papieskim Wydzia-
le Teologicznym. £ódŸ waszego ¿ycia przep³ynê³a przez pe-
wien etap. S¹dzê, ¿e by³ to udany etap. Przed wami dalsza
droga. Do portu koñcowego mo¿e jeszcze daleko. Chcemy siê
modliæ o to, abyœmy zawsze mieli œwiadomoœæ, ¿e p³ynie z na-
mi Chrystus, byœmy w ka¿dym czasie o tym pamiêtali, ¿e On
jest najwa¿niejszy na statku naszego ¿ycia. On zajmuje zwy-
kle miejsce dyskretne, ukryte. Nie chce byæ widziany. Wie-
dz¹c o tym, ¿e wiara jest ³ask¹, proœmy w tej Eucharystii o dar
wiary, o dar pamiêtania o obecnoœci Chrystusa w podró¿y na-
szego ¿ycia.

Dziœ ostatni egzamin w programie studiów. Pamiêtamy jed-
nak, ¿e przez ca³e ¿ycie zdajemy egzamin przed Bogiem. Mó-
dlmy siê, abyœmy ten najwa¿niejszy egzamin dobrze zdali,
egzamin z wiary, egzamin z nadziei, egzamin z mi³oœci.



213

Z radoœci¹ Maryi w dalsze ¿ycie

Kaplica PWT – 23 VI 2001

Iz 61,9-11, £k 2,41-51

1. Œwiêto zakoñczenia

Prze¿ywamy wa¿ny czas. Koñczy siê rok szkolny i kate-
chetyczny. Na studiach odbywaj¹ siê ostatnie egzaminy. Po-
witaliœmy kalendarzowe lato. W Koœciele celebrowaliœmy
ostatnio donios³e uroczystoœci: Zes³ania Ducha Œwiêtego, Trój-
cy Œwiêtej, Bo¿ego Cia³a, Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Dzisiaj stajemy przed Maryj¹. Wpatrujemy siê w Jej Niepoka-
lane Serce. Dla was jest to zarazem œwiêto zakoñczenia stu-
diów zaocznych.

Na naszej liturgii zosta³o przed chwil¹ og³oszone s³owo
Bo¿e. Zawiera ono dla nas na dzisiejsz¹ okolicznoœæ bardzo
wa¿ne przes³anie. Jest to przes³anie radoœci, przes³anie do roz-
tropnego formowania m³odego pokolenia i przes³anie do mo-
dlitwy.

2. G³ówne w¹tki Bo¿ego s³owa

a). Wezwanie do radoœci

Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bo-
gu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia, okry³ mnie
p³aszczem sprawiedliwoœci” (Iz 61,10a). S³owa te odnosimy
dziœ do Maryi. Maryja bowiem te s³owa – prawie w dok³ad-
nym brzmieniu – wypowiedzia³a u krewnej swojej, El¿biety,
w swoim Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebni-
cy swojej” ( £k 1,46-48a). „Ogromnie siê weselê w Panu, du-
sza moja raduje siê w Bogu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty
zbawienia” – S³owa te maj¹ siê staæ naszymi s³owami. Maj¹
one wyznaczaæ tak¿e postawê naszego ¿ycia.
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Radowanie siê w Bogu to wielka sprawa, to wielkie zada-
nie. Jest wiele powodów do tej radoœci. Najpierw – dar ¿ycia,
istnienia. Mog³o nas nie byæ, a oto jesteœmy. Bóg chcia³ nas
mieæ. Dlatego jesteœmy. Bóg nas mi³uje, mi³uje ca³e stworze-
nie. Szczególn¹ mi³oœci¹ otacza to stworzenie, które nosi w so-
bie Jego podobieñstwo. To pierwszy powód do radoœci – na-
sze istnienie, które zawdziêczamy Bogu.

Drugi powód jest nam dziœ wyraŸnie podany: „bo mnie przy-
odzia³ w szaty zbawienia. Bóg nas przyodziewa w swoje sza-
ty”. Pierwszy raz przyodzia³ nas na naszym chrzcie œw. A po-
tem, gdy te szaty pobrudziliœmy grzechami, Bóg przyobleka³
nas w nowe, czyste szaty, udzielaj¹c nam swego przebaczenia.
Tyle ju¿ razy otrzymywaliœmy odpuszczenie grzechów, tyle
ju¿ razy Bóg na nowo ubiera³ nas w szaty zbawienia, w szaty
³aski uœwiêcaj¹cej. To jest te¿ powód do naszej radoœci: „bo
mnie przyodzia³ w szaty zbawienia”.

b) Wezwanie do roztropnego wychowania

Patrzymy na Maryjê. S³uchamy dziœ o Niej: „Rodzice Jego
chodzili co roku do Jerozolimy na Œwiêto Paschy” (£k 2,41).
Chodzili co roku z Jezusem. W drodze powrotnej Jezus siê gubi.
Trwa poszukiwanie. Jezus zostaje znaleziony. Przy okazji wy-
jaœnia wtedy Jezus, jaka jest i jaka bêdzie Jego misja: „Powi-
nienem byæ w tym, co nale¿y do mego Ojca” (£k 2,49). To
ewangeliczne wydarzenie przypomina nam o obowi¹zku roz-
tropnego wychowywania naszego m³odego pokolenia. Patrz-
my na Maryjê.

c) Wezwanie do rozwa¿ania w sercu s³owa Bo¿ego

„A Matka Jego chowa³a wiernie wszystkie te wspomnienia
w swym sercu” (£k 2,51). Ojciec Œw. Jan Pawe³ II w czasie
trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, w r. 1987, mówi³ w Szcze-
cinie: „Trzeba, ¿eby nam siê podoba³o s³owo Bo¿e. Trzeba mieæ
upodobanie w s³owie Bo¿ym. Jeœli jest upodobanie w s³owie
Bo¿ym, to za nim idzie dzia³anie w duchu tego S³owa. I oto
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bardzo nam chodzi, o to bardzo chodzi Koœcio³owi w Polsce,
wszystkim moim braciom biskupom tu obecnym, z ksiêdzem
Prymasem na czele”.

3. Pos³ani do dalszej pracy na polu ewangelizacji

Dochodzimy do celu. Dzisiejszym egzaminem ex universa
theologia koñczymy trud egzaminacyjny. Przez kilka lat wa-
szych studiów pog³êbiliœcie z pewnoœci¹ wiedzê teologiczn¹.
Udoskonaliliœcie narzêdzie do nowej ewangelizacji. Zachowaj-
cie jak najlepsze wspomnienia z tej uczelni. Polecajcie j¹ Bogu
w waszych modlitwach. Trwajcie wiernie na ¿niwie Pañskim,
jako ewangelizatorzy, jako zwiastunowie Dobrej Nowiny. Mo-
dlimy siê pokornie w tej Eucharystii, byœmy mogli w stylu
Matki Najœwiêtszej rozwa¿aæ w naszych sercach Bo¿e s³owo,
g³osiæ je w postawie radoœci i wype³niaæ je w trudzie codzien-
nego ¿ycia.
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3. DO OTRZYMUJ¥CYCH
DYPLOM MAGISTRA TEOLOGII

Ostro¿noœæ w s¹dzeniu –
zaczynanie od siebie samego

Kaplica PWT – 26 VI 2000

2 Krl 17,5-8.13-15a; Mt 7,1-5

1. Wrodzona sk³onnoœæ s¹dzenia

Zastanawiamy siê czasem, które zawody, jakie wykonuj¹
ludzie, s¹ najliczniejsze. Niektórzy mówi¹, ¿e na œwiecie naj-
wiêcej jest lekarzy, gdy¿ niemal ka¿dy cz³owiek potrafi daæ
choremu jakieœ zalecenie, jak¹œ poradê. Inni oznajmiaj¹, ¿e
na œwiecie najwiêcej jest sêdziów i prokuratorów, bowiem
ka¿dy cz³owiek wydaje jakieœ opinie, s¹dy o drugich. S¹ to
niekiedy opinie pozytywne, a czêœciej bywaj¹ to tak¿e ró¿ne
oskar¿enia. ¯ona oskar¿a mê¿a, m¹¿ ¿onê, s¹siad s¹siada,
kole¿anka kole¿ankê, prze³o¿ony podw³adnego, podw³adny
prze³o¿onego. Oceniamy polityków, dzia³aczy spo³ecznych,
nauczycieli, urzêdników, sportowców itd. Niekiedy s¹ to
oceny zbyt surowe, pobie¿ne, pochopne, czasem nawet z³o-
œliwe.

Sk³onnoœæ do wydawania s¹dów zakodowana jest w na-
szej naturze. Bywaj¹ ró¿ne motywy wydawania s¹dów. S¹
motywy w³aœciwe, takie jak wiernoœæ prawdzie, mi³oœæ do
cz³owieka os¹dzanego. Jednak¿e bywaj¹ tak¿e motywy nie-
godziwe. Niektórzy ludzie, wy¿ywaj¹cy siê w wynajdywa-
niu b³êdów u innych, formu³uj¹ oskar¿enia, aby odwróciæ
uwagê od siebie, od w³asnych nie najlepszych postaw. Ostr¹
krytyk¹ innych próbuj¹ zas³oniæ w³asne b³êdy i niedoci¹-
gniêcia.
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2. „Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni” (Mt 7,1)

Chrystus przestrzega nas dzisiaj przed pochopnym s¹dze-
niem: „Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni. Bo takim s¹dem,
jakim wy s¹dzicie, i was os¹dz¹; i tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzy-
cie, wam odmierz¹” (Mt 7,1-2). Jesteœmy przeto wezwani do
powœci¹gliwoœci w s¹dzeniu. Dlaczego winniœmy byæ ostro¿-
ni w s¹dzeniu, w wydawaniu ocen? Jedna z racji tej ostro¿no-
œci tkwi w tym, ¿e nasze poznanie jest zawsze niepe³ne, nie-
adekwatne. Nigdy nie jesteœmy w stanie poznaæ dog³êbnie dru-
giego cz³owieka, a nawet nas samych. Nasze poznanie jest za-
barwione mniejsz¹ czy wiêksz¹ porcj¹ subiektywizmu. Nasze
poznanie jest niewyczerpuj¹ce, aczkolwiek, mo¿e byæ w da-
nym stopniu, w którym je osi¹gamy, prawdziwe. Tylko Bóg
zna pe³n¹ prawdê o ka¿dym cz³owieku. St¹d te¿ przestroga
Chrystusa jest dla nas bardzo znacz¹ca. S¹dz¹c kogoœ pochop-
nie, mo¿emy danemu cz³owiekowi wyrz¹dziæ wielk¹ krzywdê.

W zwi¹zku z t¹ przestrog¹ przed s¹dzeniem Chrystus do-
daje nam jeszcze inne pouczenie: „Czemu to widzisz drzazgê
w oku swego brata, a belki we w³asnym oku nie dostrzegasz?
Albo jak mo¿esz mówiæ swemu bratu: »Pozwól, ¿e usunê drza-
zgê z twego oka«, gdy belka tkwi w twoim oku? Ob³udniku,
wyrzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a¿e-
by usun¹æ drzazgê z oka twego brata” (Mt 7,3-5).

Zatem trzeba zawsze zaczynaæ s¹dzenie i dzia³anie od sie-
bie, bowiem sk³onnoœæ do os¹dzania drugich, bez uprzedniej
refleksji nad sob¹, mo¿e prowadziæ do ukrywania w³asnych,
niekiedy o wiele wiêkszych grzechów i b³êdów. Im ktoœ ostrzej
ocenia siebie i stara siê usuwaæ swoje braki, tym wiêksze uzy-
skuje prawo do oceniania i s¹dzenia drugich, ale – dodajmy –
jedynie z motywów mi³oœci i zatroskania o dobro drugiego.

3. Ze s³owem ¿yczliwym w dalsze ¿ycie

B¹dŸmy ludŸmi nawracania siê. Bóg dziœ mówi do nas przez
proroka: „Zawróæcie z waszych dróg grzesznych i przestrze-
gajcie poleceñ moich i postanowieñ moich, wed³ug ca³ego Pra-
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wa, które nada³em waszym przodkom i które przekaza³em wam
przez moje s³ugi, proroków”. Niech wasze ¿ycie bêdzie ci¹-
g³ym nawracaniem siê do Boga. U Niego jest bowiem nasze
miejsce. Ca³e wieki potwierdzaj¹ prawdê s³ów œw. Augustyna:
„Stworzy³eœ nas, Bo¿e, dla siebie i niespokojne jest serce na-
sze dopóki nie spocznie w Tobie”.

IdŸcie w dalsze ¿ycie bogatsi o doœwiadczenia i wiedzê zdo-
byt¹ w tej uczelni. G³oœcie chwa³ê Tego, który „dla nas, ludzi,
i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba”, Tego, który umar³
i zmartwychwsta³ dla naszego zbawienia.

Dlaczego wracamy
do œw. Tomasza z Akwinu?

Kaplica PWT – 28 I 2002

 Mdr 7,7-10.15-16; Mt 23,8-12

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 wszystkie osobowe wzory œwiê-
tych nie starzej¹ siê w ka¿dym czasie zachowuj¹ aktualnoœæ.

Œw. Tomasz, dzisiejszy Patron, zdobywa³ œwiêtoœæ w wie-
ku trzynastym. Przypomnijmy, ¿e by³ to wiek szczególny
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w dziejach chrzeœcijañstwa. Przez niektórych historyków jest
nazywany z³otym wiekiem œredniowiecza, bowiem wiek ten
wyda³ najwiêcej w tej epoce uczonych i œwiêtych. 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 sy-
nowie, byli wybitnymi teologami i œwiêtymi: œw. Albert Wiel-
ki, 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 Odrow¹¿a, b³. Bronis³awy, b³. Kingi itd. Ci wy-
mienieni œwiêci, jak zreszt¹ wszyscy œwiêci, byli wielkim
darem Boga dla Koœcio³a. To w nich Bóg odnosi³ zwyciê-
stwo nad z³em, to w³aœnie 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 latach1224-
1274. W pi¹tym roku ¿ycia rodzice oddali go do opactwa Be-
nedyktynów na Monte Cassino – w nadziei, ¿e zostanie kiedyœ
opatem. Stamt¹d zosta³ wys³any na uniwersytet do Neapolu,
gdzie spotka³ siê z filozofi¹ Arystotelesa, ale tak¿e z domini-
kanami. 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 podj¹³ 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 pi-
sarskiej. Papie¿ Grzegorz X wezwa³ go na Sobór Lyoñski.
W drodze nañ zmar³, 7 marca 1274 r. w opactwie Fossanova.
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Kanonizacja Tomasza mia³a miejsce 18 lipca1323 r. w Awi-
nionie. Dokona³ jej papie¿ Jana XXII. W 46 lat póŸniej, 28
stycznia 1369 r. przeniesiono jego relikwie do Tuluzy. Przed
Soborem Watykañskim II jego liturgiczne wspomnienie by³o
obchodzone w rocznicê œmierci – 7 marca, zaœ po reformie li-
turgicznej obchodzi siê je 28 stycznia, w rocznicê przeniesie-
nia relikwii.

3. Aktualnoœæ dzie³a ¿ycia œw. Tomasza

a) Aktualnoœæ filozofii i teologii

Najwiêksz¹ zas³ug¹ œw. Tomasza w dziedzinie teologii  jest
to, i¿ 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 czyste
Istnienie (Esse subsistens; Ens a se et per se) i jako Osobê
z najdoskonalszymi przymiotami (intelektualnymi i wolityw-
nymi). W dziedzinie antropologii uwydatni³ rolê duszy ludz-
kiej, która posiada swój akt istnienia, w którym partycypuje
cia³o. Odwa¿nie ukaza³ relacjê duszy do cia³a, uznaj¹c, i¿ du-
sza jest jedyn¹ form¹ i aktem cia³a. Wyeksponowa³ w cz³o-
wieku rolê rozumu, Ÿród³a kultury (nauki, sztuki, moralnoœci
i religii). Do dziœ cytowane s¹ jego s³owa: Genus humanum
arte et ratione vivit („ludzki rodzaj ¿yje sztuk¹ i rozumem”).
W dziedzinie kosmologii wskazywa³ na hylemorfizm, ukazu-
j¹c z³o¿onoœæ bytów skoñczonych z materii i formy, przez co
zagwarantowa³ bytowy pluralizm. W dziedzinie teorii pozna-
nia dowartoœciowa³ obydwa Ÿród³a poznawcze: doœwiadcze-
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nie 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 tyle¿ pochlebnych
s³ów.

b) Aktualnoœæ œwiêtoœci

Œw. Tomasz pozostaje do dziœ aktualny nie tylko w wymia-
rze swojej doktryny, ale tak¿e w dziedzinie osobistej œwiêto-
œci. By³a to œwiêtoœæ, w której szczególn¹ rolê odgrywa³y praw-
da, dobro i piêkno. Wszystkie te wartoœci sk³ada³y siê na po-
stawê, która przybiera nazwê m¹droœci. Nieprzypadkowo s³y-
szeliœmy dziœ w liturgii s³owa Ksiêgi M¹droœci, wychwalaj¹ce
w³aœnie m¹droœæ: „Modli³em siê i dano mi zrozumienie, przy-
zywa³em, 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 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
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”.

Drug¹ szczególn¹ cnot¹ ujawniaj¹c¹ siê w ¿yciu œw. Toma-
sza by³a pokora. By³a to pokora wobec Boga, wobec tajemni-
cy, wobec prawdy, tak¿e wobec drugiego cz³owieka. Wielk¹
Summê teologiczn¹ nazwa³ s³om¹.

Inna cnot¹ wyró¿niaj¹c¹ œw. Tomasza by³o pos³uszeñstwo
Koœcio³owi i zakonowi. Bardzo aktualn¹ i wa¿n¹ cnot¹ by³a
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kontemplacja modlitewna. Œwiêty nigdy nie rozpoczyna³ stu-
dium, pisania bez uprzedniej modlitwy. Uprawia³ teologiê
modl¹c¹ siê, na klêczkach. Pozostawi³ wspania³e, pe³ne udu-
chowienia i m¹droœci modlitwy, których do dziœ u¿ywamy
w liturgii 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 zdo-
bi tych, którzy dziœ otrzymuj¹ dyplomy.

Przez ciasn¹ bramê i w¹sk¹ drog¹

Kaplica PWT – 25 VI 2002;

2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14

1.Droga jako obraz ludzkiego ¿ycia

W naszej dotychczasowej edukacji natrafiliœmy z pewno-
œci¹ na ró¿ne ilustracje ludzkiego ¿ycia. Prawda o ¿yciu ziem-
skim cz³owieka bywa wyra¿ana w rozmaitych obrazach. Cza-
sem porównujemy ¿ycie do poci¹gu. Mówi siê niekiedy: po-
ci¹g ¿ycia. Do poci¹gu ¿ycia wsiadaj¹ podró¿ni. Chwila wejœcia
do poci¹gu to czas naszych narodzin. Przeje¿d¿amy przez ró¿ne
miejscowoœci. Zatrzymujemy siê na stacjach, na których dosia-
daj¹ nowi pasa¿erowie, ale tak¿e na których niektórzy wysiada-
j¹. Jeœli ktoœ opuszcza poci¹g ¿ycia, to wysiada do wiecznoœci.

Niekiedy prawdê o ¿yciu wyra¿amy w obrazie p³yn¹cej ³o-
dzi. Czas ¿ycia to czas p³yniêcia przez ocean. P³yniêcie ma
swój cel. Na morzu ¿ycia jest siê czasowo. £ódŸ dobija kiedyœ
do brzegu, do przystani. Dobicie do brzegu, do portu, to czas
wejœcia do wiecznoœci.
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Najczêœciej jednak porównujemy nasze ¿ycie do drogi. Po-
cz¹tek tej drogi to czas naszego poczêcia i narodzenia. Kres
drogi – to chwila naszej œmierci. Mówimy o kimœ, ¿e ktoœ ukoñ-
czy³ drogê ¿ycia.

Jaka to mo¿e byæ ta ¿yciowa droga? Mo¿e to byæ droga
przestronna, wygodna, szeroka – albo w¹ska, kamienista, stro-
ma. Faktycznie, ludzie pod¹¿aj¹ przez ¿ycie rozmaitymi dro-
gami, nie tylko w sensie geograficznym, przestrzenno-czaso-
wym ale tak¿e ró¿nymi w sensie jakoœciowym. Bywaj¹ drogi
w¹skie, trudne, drogi, na których jest wiele poœwiêcenia, cier-
pienia, zatroskania o dobro towarzyszy podró¿y. S¹ te¿ drogi
³atwiejsze, szerokie, wygodne, drogi bez wysi³ku, drogi, na
których siê widzi i dba jedynie o siebie.

2. Droga i brama do wiecznoœci

Dziœ Chrystus przypomina nam, ¿e powinniœmy wchodziæ
przez ciasn¹ bramê i iœæ w¹sk¹ drog¹. Bowiem ciasna brama
i w¹ska droga prowadz¹ do ¿ycia. Jesteœmy zatem wezwani
do wysi³ku, do zachowania w³aœciwej postawy na drodze na-
szego ¿ycia.

W Krakowie obok koœcio³a oo. Karmelitów na Piasku znaj-
duje siê barokowy klasztor, do którego prowadz¹ bardzo w¹-
skie drzwi. Nad nimi widnieje napis: Per angusta ad augusta
– „przez ciasne bramy do wspania³oœci”. Wy¿sza Szko³a Ofi-
cerska im. T. Koœciuszki we Wroc³awiu posiada w swoim her-
bie maksymê: per aspera ad astra – „przez ciernie do gwiazd”,
czyli przez wysi³ek do sukcesu. Przytoczone maksymy wyra-
¿aj¹ ¿yciow¹ prawdê, ¿e wszystko to, co wartoœciowe, cenne,
trzeba okupiæ wysi³kiem. Do sukcesów dochodzi siê przez cia-
sne bramy i w¹skie, trudne, uci¹¿liwe drogi.

Drodzy absolwenci, z pewnoœci¹ mogliœcie siê przekonaæ
o s³usznoœci tej ¿yciowej dewizy w murach naszej uczelni. Je-
¿eli ktoœ chcia³ napisaæ dobr¹ pracê magistersk¹, ukoñczyæ j¹
i przed³o¿yæ we w³aœciwym terminie, je¿eli ktoœ chcia³ otrzy-
maæ bardzo dobre oceny semestralne czy koñcowe, to musia³



224

siê wysiliæ; kosztowa³o go to mo¿e wiele wyrzeczeñ i samoza-
parcia Doszed³ zatem do celu przez ciasn¹ bramê i poprzez w¹-
sk¹ drogê. £atwoœæ jest zdradziecka. Brak wysi³ku, przeciêt-
noœæ, letnioœæ, brak zaanga¿owania nie prowadz¹ do sukcesów.

Franciszek Bacon (1561-1626), wielki uczony progu cza-
sów nowo¿ytnych, powiedzia³: „Nauka nie potrzebuje skrzy-
de³, ale o³owiu”, a wiêc poœwiêcenia, wiernoœci, wytrwa³oœci.
Zniechêcenie, s³omiany zapa³ s¹ wrogiem sukcesu. M¹drzy
wychowawcy i pedagodzy niekiedy powtarzaj¹: „Kto siê nie
poœwiêci, niczego nie dokona”. Droga moralnych nakazów i za-
kazów, rygory nieustannych obowi¹zków – to w³aœnie jest ta
ciasna brama i w¹ska droga.

Jak¿e czêsto o takiej w¹skiej bramie i drodze przypomina
nam dziœ Jan Pawe³ II. Mówi o tym nie tylko do m³odzie¿y,
ale tak¿e i do starszych. Pamiêtamy jego powiedzenie, które
skierowa³ do nas po upadku komunizmu: „Nie chciejcie takiej
Polski, która by was ma³o kosztowa³a”.

Trwaj¹ w tym miesi¹cu w Korei Po³udniowej i w Japonii
XVII Mistrzostwa Œwiata w Pi³ce No¿nej. Zbieraj¹ na nich
sukcesy przede wszystkim ci, którzy wiele pracowali, æwiczy-
li na treningach, zgrupowaniach, którzy nie kierowali siê w³a-
snym interesem, ale chcieli siêgn¹æ po sukces przez solidn¹
pracê. Ile¿ musia³o byæ rygorów, wyrzeczeñ, wytrwa³oœci na
drodze do sukcesu. Najlepszy pi³karz wspomnianego turnieju,
brazylijczyk Ronaldo, sam wyzna³, ile musia³ pokonaæ trudu,
¿eby móg³ wyst¹piæ na Mundialu. w udzielanych wywiadach
podkreœla³, ¿e swój sukces zawdziêcza Bogu i ca³ej swojej dru-
¿ynie. Przy swojej wielkiej pracowitoœci i samozaparciu, wy-
trwa³oœci, pozosta³ skromnym cz³owiekiem, chrzeœcijaninem.

Koñcowe wskazówki
Œw. Pawe³ wyzna³ kiedyœ, ¿e nie na darmo siê trudzimy.

Zdo³a³ pokonaæ tak wiele przeciwnoœci, gdy¿ by³ przekonany,
¿e jego trud nie idzie na darmo. My te¿, z dyplomem w rêku,
pod¹¿ajmy ku ostatecznej mecie w¹sk¹ drog¹ i miejmy przed
oczyma ciasn¹ bramê.
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Nasze koñcowe wnioski sformu³ujmy w œwietle og³oszo-
nego dziœ s³owa Bo¿ego:

a) Postawmy w dalszym naszym ¿yciu na Pana Boga. Nie
zniechêcajmy siê niepowodzeniami, trudnoœciami. Bóg stoi
zawsze po stronie wiernych i utrudzonych. Przypomnijmy
z pierwszego czytania, jak to Pan Bóg ocali³ króla judzkiego
Ezechiasza, który ca³¹ nadziejê pok³ada³ w³aœnie w Bogu. Pysz-
ny, uzbrojony król asyryjski Sennacheryb wyg³asza³ pogró¿ki
i kpi³ sobie z Boga. Zapowiada³ zniszczenie œwiêtego miasta
Jeruzalem. Ezechiasz zaufa³ Bogu i siê nie zawiód³. Król asy-
ryjski musia³ odst¹piæ od Jerozolimy. Ufaj¹cy Bogu nigdy osta-
tecznie nie przegrywaj¹ . Przegrywaj¹ jedynie niekiedy
w oczach œwiata.

b) Wszystko, co czynimy, czyñmy jak najlepiej, pamiêta-
j¹c, ¿e ka¿da nasza dzia³alnoœæ winna promowaæ dobro dru-
giego cz³owieka.

c) w naszym dzia³aniu czyñmy to, co byœmy chcieli, ¿eby
i nam ludzie czynili. Kierujmy siê zatem z³ot¹ zasad¹ sformu-
³owan¹ przez Chrystusa, która dzisiaj zosta³a nam przypomnia-
na: „Wszystko wiêc, co byœcie chcieli, ¿eby wam ludzie czy-
nili, i wy im czyñcie! Albowiem na tym polega Prawo i Proro-
cy” (Mt 7,12).



226

4. DO S£UCHACZY STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

A. Do s³uchaczy Podyplomowych
Studiów Dziennikarskich

Œw. Jadwiga zaprasza nas
do zdobywania m¹droœci

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a – 16 X 1995

Pn 31,10-13.19-20.30-31; Tm 5,3-10; Mk 3,31-35

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 spotkania i kontakty z wybitnymi osobistoœcia-
mi, z ludŸmi, którzy ciesz¹ siê wysokim autorytetem. Wielu
szczyci siê uœciskiem d³oni Ojca Œw., pami¹tkow¹ fotografi¹
z nim. 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 osobowoœciowa bliskoœæ ma szczególne znaczenie. Dla
cz³owieka ozdobionego imieniem chrzeœcijanina najcenniej-
sz¹ przyjaŸni¹ i bliskoœci¹ jest przyjaŸñ i bliskoœæ z Chrystu-
sem. Byæ blisko Niego – byæ w gronie Jego krewnych – to
naprawdê szczególna satysfakcja i szczególne wyró¿nienie.
Okazuje siê, ¿e ka¿dy cz³owiek mo¿e wejœæ w to pokrewieñ-
stwo, ka¿demu jest dane stanie siê duchow¹ matk¹, siostr¹
i bratem Chrystusa. Dokonuje siê to poprzez pe³nienie woli
Bo¿ej.
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Oto s³owa Pana, przed chwil¹ przypomniane w orêdziu
ewangelicznym: „Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem,
siostr¹, matk¹”. A zatem najbli¿sza rodzina Chrystusa – 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.
Jadwigê Œl¹sk¹. Mo¿emy w tej chwili pyta: W czym siê prze-
jawia³o to jej pokrewieñstwo do Chrystusa, jakie g³ówne rysy
œwiêtoœci wyrzeŸbi³ w duszy œw. Jadwigi swym wszechmoc-
nym d³utem Pan wieków?

2. Rysy œwiêtoœci œw. Jadwigi

Jadwiga tu, na tej ziemi, na ziemi, która dzisiaj nosi nasze
nogi, kroczy³a ku œwiêtoœci jako cz³owiek modlitwy. Mo¿e ju¿
w swojej m³odoœci w klasztorze w Kitzingen pokocha³a owo
trwanie przed Bogiem. Kronikarze wzmiankuj¹, ¿e spêdza³a
na modlitwie nawet noce, ¿e codziennie przebywa³a w koœcie-
le od wczesnych godzin rannych do po³udnia, uczestnicz¹c
w wielu Mszach œw. Koœció³ i liturgia by³y dla niej miejscem
szczególnego umi³owania. Ten eucharystyczny rys pobo¿no-
œci œwiêtej uwydatni³ w sposób szczególny papie¿ Klemens IV
w kazaniu podczas uroczystoœci kanonizacyjnych, które od-
by³y siê zaledwie 24 lata po jej œmierci.

Bardzo czytelnym znakiem umi³owania modlitwy i Eucha-
rystii by³o fundowanie przez Ksiê¿nê Œl¹sk¹ nowych koœcio-
³ów i kaplic. St¹d te¿ ikonografia przedstawia œw. Jadwigê z fi-
gurk¹ Matki Bo¿ej w jednym rêku i koœcio³em w drugiej rêce.

Jak¿e potrzebny jest nam ju¿ ten pierwszy, odkryty u Ksiê¿-
nej Œl¹ska rys œwiêtoœci – duch modlitwy, duch kontemplacji,
duch mi³owania Eucharystii. Bez tego ducha nasze studia teo-
logiczne, nasze studium dziennikarskie nie wydadz¹ owoców.
Modlitwa zajmuje bardzo wa¿ne miejsce w ¿yciu ka¿dego cz³o-
wieka. Szczególnie wiele o niej mówimy i j¹ praktykujemy
w murach naszej uczelni teologicznej. Bez szczerego modle-
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nia siê w naszej codziennoœci ¿ycia, w naszych studiach, na-
sze wysi³ki i dzia³ania bêd¹ daremne.

Drugim, bardzo rzucaj¹cym siê w oczy rysem œwiêtoœci Pani
Trzebnickiej by³ duch mi³osierdzia. Kroniki nas informuj¹, ¿e
Jadwiga by³a niezwykle wra¿liwa na ludzk¹ dolê. 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 przy-
szed³, aby My s³u¿ono, ale aby s³u¿yæ”. Za swoj¹ postawê s³u-
¿ebn¹ ju¿ za ¿ycia nazywano j¹ powszechnie „matk¹ ubogich”
i „pocieszycielk¹ biednych”.

Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e i ten rys œwiêtoœci Ksiê¿-
nej Œl¹ska jest potrzebny dziœ ka¿demu uczniowi Chrystusa.
Wyrasta on organicznie z rysu poprzedniego i jest jakby jego
sprawdzianem. Prze¿ywaj¹c nasz¹ m³odoœæ, studiuj¹c teolo-
giê, zdobywaj¹c sztukê dziennikarsk¹, mamy mieæ oczy otwarte
na ludzi potrzebuj¹cych. Winniœmy sobie nawzajem pomagaæ,
patrzeæ, w czym mo¿na us³u¿yæ drugiemu. W roku akademic-
kim, który zaczynamy, winniœmy siê uwra¿liwiaæ na potrzeby
drugich. Brak wra¿liwoœci, znieczulica – to wielki brak u cz³o-
wieka, szczególnie u ucznia Chrystusowego.

I trzeci rys œwiêtoœci naszej niebieskiej Patronki, który dziœ
chcemy zauwa¿yæ, to rys umi³owania krzy¿a. Podobno czêsto
klêcza³a Jadwiga przed krzy¿em. W Trzebnicy mo¿na zoba-
czyæ ów obraz przedstawiaj¹cy, jak to 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 op³akiwa³a
na Polach Legnickich w r. 1241, dwa lata przed swoj¹ œmier-
ci¹. Wszystko to przetrzyma³a, gdy¿ by³a zapatrzona w krzy¿
Chrystusa.

Ten trzeci rys ma te¿ znamionowaæ ¿ycie ka¿dej i ka¿de-
go z nas. Wprawdzie w m³odym ¿yciu krzy¿e bywaj¹ jesz-
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cze lekkie, jednak¿e trzeba uczyæ siê od m³odoœci dŸwigania
krzy¿a.

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 sta³a siê krewn¹ Chrystusa i wy-
pe³ni³a Jego s³owa: „Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten mi jest bra-
tem, siostr¹ i matk¹”.

3. Nasze zadania w nowym roku akademickim

W uroczystoœæ œw. Jadwigi zaczynacie wasze zajêcia pro-
gramowe na Studium Dziennikarskim. Bêdziecie w trakcie roku
akademickiego sukcesywnie zdobywaæ sztukê s³u¿enia s³owu.
Bêdziecie uczyæ siê sztuki przekazywania informacji opiera-
j¹c siê na normach moralnych, wyp³ywaj¹cych z Ewangelii.
Zabierzcie dziœ ze sob¹ na tê drogê waszej formacji œw. Jadwi-
gê Œl¹sk¹. Uczcie siê w jej stylu s³u¿yæ dzisiejszemu cz³owie-
kowi, na razie jako studenci, a potem, byæ mo¿e, jako dzienni-
karze. Niech was porywaj¹ przypomniane przed chwil¹ rysy
jej œwiêtoœci. One nie s¹ wcale przestarza³e. Mimo ¿e zdobi³y
œw. Jadwigê ju¿ przesz³o 700 lat temu. Od tamtego czasu przez
ziemiê œl¹sk¹ przesunê³o siê wiele ludzkich pokoleñ. Roze-
gra³o siê na niej wiele dziejowych dramatów. Wiele rzeczy
przeminê³o. Pozosta³a ziemia œl¹ska, pozosta³a p³yn¹ca Odra.
Pozosta³o wiele pomników przesz³oœci. Wiele siê z nich bar-
dzo zestarza³o. Zestarza³y siê budowle, domy, drzewa. Starze-
j¹ siê niemi³osiernie ludzie tu mieszkaj¹cy. Nie starzeje siê jed-
nak œw. Jadwiga w chwale œwiêtoœci, nie starzeje siê jej ewan-
geliczne ¿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
ziemi chodz¹ nowi ludzie – w takim w³aœnie czasie, w takiej
sytuacji zostaliœmy my wezwani przez Pana, by uœwiêcaæ tê
ziemiê. Uœwiêcaæ j¹ modlitw¹, mi³osierdziem i krzy¿em. Na
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tej w³aœnie ziemi jako studenci papieskiej uczelni mamy siê
stawaæ krewnymi Jezusa, po wieczne pe³nienie woli Bo¿ej.
„Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem, siostr¹ i matk¹”.

Wiernoœæ prawu Bo¿emu poprzez wiernoœæ
prawdzie

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a – 20 XI 1995

1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; £k 18,35-43

1. Dawne i dzisiejsze podzia³y

Liturgia nasza, któr¹ wspólnie sprawujemy, jest dialogiem,
jest spotkaniem z Bogiem. Miêdzy Bogiem a nami tworzy
siê dialog. Bóg mówi do nas i my mówimy do Niego. On
nam siê udziela i my Mu siê powierzamy. Jesteœmy w tej chwi-
li, w tym momencie, gdy zosta³o nam og³oszone Bo¿e s³o-
wo. Jest to s³owo dla nas, na dziœ, na nasz¹ uroczystoœæ.
Chcemy to s³owo Pana przyj¹æ i zachowaæ w naszej pamiê-
ci; chcemy by kszta³towa³o ono nasze ¿ycie. Powróæmy do
tego s³owa.

W pierwszym czytaniu przybli¿y³o nam ono sytuacjê w na-
rodzie ¿ydowskim z prze³omu III i II wieku przed Chrystu-
sem. Naród ¿ydowski da³ siê podzieliæ. Czêœæ ludnoœci przy-
sta³o do pogañskich s¹siadów. Wiaro³omni Izraelici odst¹pili
od obyczajów ojców i zaczêli wprowadzaæ obyczaje pogañ-
skie. „Sprzêgli siê te¿ z poganami i zaprzedali siê im, aby ro-
biæ to, co z³e” (1 Mch 1,15b). Sk³adano ofiary pogañskim bo¿-
kom. Ksiêgi Prawa, które znaleziono, darto w strzêpy i palo-
no. Jednak¿e w gronie Izraelitów znaleŸli siê i tacy, którzy
dochowali tradycji religii ojców. „Woleli raczej umrzeæ, ani-
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¿eli skalaæ siê pokarmem i zbezczeœciæ œwiête przymierze. Od-
dali te¿ swoje ¿ycie” (1 Mch 1,63).

 Gdy dziœ jest nam przybli¿ona ta historia, uœwiadamia-
my sobie, ¿e procesy dziejowe siê powtarzaj¹. Kolaboracja
z s¹siadami, odstêpstwo od tradycji – z jednej strony – i wier-
noœæ tradycji narodowej – z drugiej – powtarzaj¹ siê. Jeste-
œmy po wyborach prezydenckich. Prze¿ywaliœmy wczoraj
wieczorem i dziœ jeszcze wielu z nas prze¿ywa dramat. Dwie
opcje narodowe ujawni³y siê wyraŸnie; z pewnoœci¹ nie ta-
kie ostre jak w czasie króla Antiocha Epifanesa w Izraelu.
Jednak¿e jest w nas niepokój, czy jakieœ z³e si³y, z³e duchy
nie bêd¹ nas uciskaæ.

Jako uczniowie Chrystusa chcemy zawsze opowiadaæ siê
za wartoœciami, które g³osi Syn Bo¿y na ziemi.

2. Uzdrawiaj¹ca wiara

 Drugi fragment Bo¿ego s³owa dziœ do nas kierowanego
zawarty w og³oszonej Ewangelii przybli¿a nam dzia³alnoœæ
zbawcz¹ Jezusa wobec niewidomego pod Jerychem. Co nas
zdumiewa w tym spotkaniu Jezusa z niewidomym? Przede
wszystkim wiara owego cz³owieka. Nie da³ siê uspokoiæ, ale
wo³a³: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹” (£k 18,38-
39). Jezus pochwali³ jego wiarê i przywróci³ mu wzrok: „Przej-
rzyj, twoja wiara ciê uzdrowi³a” (£k 18,42).

Na temat patrzenia, widzenia, przyjê³o siê mówiæ o widze-
niu oczami, wzrokiem, i o widzeniu duchem, umys³em. Wa¿ne
jest bardzo widzenie fizyczne. Ludzi niewidomych, ludzi z bar-
dzo s³abym wzrokiem uznajemy za pokrzywdzonych i biednych.

Wa¿ne jest te¿ widzenie umys³owe, widzenie obiektywne,
poprawne. To widzenie w jakiœ sposób ma swój zwi¹zek ze
s³owem, z informacj¹, interpretacj¹

3. Dziennikarz – s³ug¹ prawdy.

Zakoñczyliœcie zajêcia na Studium Dziennikarskim. Dziœ
uczelnia nasza obdarza was dyplomem. Jest to zewnêtrzny,
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widzialny znak przejœcia przez pewn¹ formacjê dziennikar-
sk¹.

Chcê wam dziœ – u kresu waszej drogi na naszym Studium
– przypomnieæ, i¿ zostajecie pos³ani z tej Uczelni przez Chry-
stusa, tak¿e przez Koœció³ i przez tê Uczelniê, aby uczyæ pa-
trzenia na cz³owieka, na ¿ycie, na rzeczywistoœæ w prawdzie.

Macie ludzi uczyæ widzenia duchowego, widzenia popraw-
nego, prawdziwego. S³u¿ba prawdzie to zadanie ka¿dego cz³o-
wieka, ale to zadanie – przede wszystkim – dziennikarza. Bo-
wiem on jest powo³any do przekazu s³owa, do informowania,
do oceny i interpretacji faktów. Wiemy, jak bardzo mo¿e byæ
zniekszta³cona praca dziennikarza, jak ³atwo jest o ró¿nego
rodzaju manipulacje i g³oszenie pó³prawd.

Jesteœcie po Podyplomowym Studium Dziennikarskim na
Uczelni Katolickiej, Papieskiej, tym bardziej winniœcie to zo-
bowi¹zanie mieæ w sercu i je wype³niaæ.

Proœmy Chrystusa w tej Eucharystii, aby otworzy³ nam oczy
naszej duszy na Bo¿¹ prawdê, abyœmy dobrze widzieli i rozu-
mieli œwiat, rzeczywistoœæ, w tym tak¿e nasze chrzeœcijañskie
zadania.

W s³u¿bie s³owu prawdy

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a – 15 IV 1996

Dz 4,23-31; J 3,1-8

1. Powtórne narodzenie

Rozpoczêliœmy drugi tydzieñ okresu wielkanocnego. ¯y-
jemy ci¹gle w paschalnej radoœci, wyrastaj¹cej z faktu zmar-
twychwstania Chrystusa. Jezus, po wype³nieniu ziemskiej mi-
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sji, która zakoñczy³a siê œmierci¹ na krzy¿u, przeszed³ do no-
wego ¿ycia, ¿ycia w zmartwychwstaniu. W tej nowej egzysten-
cji ¿yje z nami w Koœciele. Ka¿da Eucharystia, któr¹ sprawu-
jemy, jest spotkaniem z Nim. Rozpoznajemy Go w tym spo-
tkaniu przy ³amaniu chleba.

Jeœli w to wierzymy i powierzamy siê Mu, przyjmuj¹c od
Niego niewidzialn¹ moc, to faktycznie jest w nas nowe ¿ycie.
Jest to znak, ¿e nast¹pi³o w nas ponowne narodzenie, o któ-
rym Chrystus mówi³ do Nikodema i o którym nam dzisiaj przy-
pomina: „Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci, jeœli ktoœ nie na-
rodzi siê powtórnie, nie mo¿e ujrzeæ królestwa Bo¿ego” (J 3,3).
Jest to narodzenie – jak dalej mówi Chrystus – z wody i Du-
cha Œwiêtego. Ma ono miejsce w czasie chrztu œw. PóŸniej zaœ
urzeczywistnia siê w nas przy naszym wspó³udziale. Ten nasz
wspó³udzia³ wyra¿a siê w naszej wierze.

Cz³owiek zatem rodzi siê tu, na ziemi, dwa razy. Pierwsze
narodzenie to narodzenie biologiczne, z niewiasty. Drugie na-
rodzenie – to narodziny duchowe, narodzenie do ¿ycia jako
dziecko Bo¿e. Kto drugi raz nie narodzi³ siê, ten pozostaje na
zewn¹trz królestwa Bo¿ego. Powinniœmy dbaæ o ¿ycie biolo-
giczne i o ¿ycie duchowe. Cz³owiek nie jest tylko organizmem
biologicznym. Nosimy w sobie ¿ycie duchowe, którym siêga-
my w œwiat niewidzialny.

2. Wiara modl¹ca siê

Bardzo wa¿ny element tego ¿ycia duchowego – to nasza
wiara. Wczoraj s³yszeliœmy historiê o niewiernym Tomaszu.
Zmartwychwsta³y Chrystus umocni³ wtedy, po swoim zmar-
twychwstaniu wiarê Tomasza. Aktualnie, na obecnych spotka-
niach z nami umacnia nasz¹ wiarê.

Niemniej wa¿nym elementem naszego ¿ycia duchowego
jest nasza modlitwa, nasze mówienie do Boga. Jest ona pierw-
szym przejawem wiary cz³owieka. Do Boga przemawiaj¹ tyl-
ko wierz¹cy. Przyk³ad dobrej modlitwy znajdujemy w dzisiej-
szym fragmencie Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan, po wyj-
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œciu z wiêzienia, kieruj¹ do Boga modlitwê. Przytoczmy z niej
tylko jedno zdanie: „[…] daj s³ugom Twoim g³osiæ s³owo Twoje
z ca³¹ odwag¹ […]”. Prosili zatem o moc i odwagê w g³osze-
niu s³owa. Jest to proœba bardzo sensowna, bardzo wa¿na, gdy¿
ludziom niekiedy brakuje odwagi do przekazywania s³owa
prawdy. G³oszenie prawdy wi¹za³o siê czêsto z trudnymi kon-
sekwencjami, gdy¿ nie wszyscy chc¹ prawdê s³yszeæ, po pro-
stu boj¹ siê prawdy.

3. Odwa¿nie g³osiæ s³owo prawdy

Cz³owiek – troszcz¹cy siê o ¿ycie Bo¿e w sobie – jest cz³o-
wiekiem prawdy. Studiujemy na uczelni, której g³ównym za-
daniem jest odkrywanie prawdy. Prawda zaœ jest najzdrow-
szym pokarmem dla ludzkiego ducha. Ten zdrowy pokarm
winniœmy potem przekazywaæ innym, innych karmiæ s³owem
prawdy. Jako s³uchacze Studium Dziennikarskiego przygoto-
wujecie siê, aby s³u¿yæ s³owu, i to s³owu prawdziwemu.

Ludzie nie zawsze s³u¿¹ s³owu prawdziwemu. Wol¹ s³u¿yæ
niekiedy fa³szowaniu prawdy. Czyni¹ to na ogó³ za pieni¹dze,
niekiedy tak¿e ze strachu. Przyk³ad z prawd¹ o mordzie w Ka-
tyniu. Przez tyle lat nie wolno by³o mówiæ o tej zbrodni. Gdy
Niemcy po raz pierwszy wspomnieli o tym w roku 1943, wzmo-
g³a siê natychmiast wroga propaganda przeciwko tej prawdzie.
W Polsce powojennej napisano kilka ksi¹¿ek, w których po-
s¹dzano Amerykanów i innych mówi¹cych na Zachodzie o tym
– o prowokacjê. I tak by³o do lat dziewiêædziesi¹tych naszego
stulecia. Dopiero po upadku komunizmu, po rozpadzie Zwi¹zku
Radzieckiego mo¿na by³o mówiæ wyraŸnie o zbrodni katyñ-
skiej.

Dziœ mo¿e ju¿ nie prowadzi siê takiej frontalnej walki
z prawd¹. Stosuje siê bardziej subtelne metody. Praktykuje siê
to, co nazywa siê manipulacj¹. G³osi siê po prostu pó³prawdy.
Podaje siê niektóre informacje prawdziwe, niemal pewne, oczy-
wiste, by przy okazji przeszmuglowaæ jakiœ fa³sz. Znamy do-
brze te nowe metody.



235

Jako ludzie nale¿¹cy do Chrystusa Zmartwychwsta³ego,
jako studenci uczelni teologicznej, przygotowujemy siê do s³u¿-
by s³owu prawdziwemu. Zechcemy stan¹æ w szeregach prze-
kazuj¹cych informacjê z jasnym programem s³u¿enia prawdzie,
i tylko prawdzie. Jeœli takie zadanie podejmiemy, to bêdziemy
rzeczywiœcie s³u¿yæ cz³owiekowi, s³u¿yæ jego dobru.

Proœmy w tej Eucharystii Chrystusa Zmartwychwsta³ego,
by nam tak¿e, jak ongiœ aposto³om – da³ odwagê do g³oszenia
s³owa prawdy. Proœmy o to, by nas niczym nie zdo³ano zastra-
szyæ, by nas nie zdo³ano kupiæ za ¿adne pieni¹dze. Prosz¹c
o tak¹ postawê, wchodzimy na drogê zatroskania o cz³owieka,
ukierunkowujemy siê na dobro, które rodzi siê z prawdy.

Nasze powo³anie w królestwie Bo¿ym
– pierwsze kazanie Chrystusa

Kaplica PWT – 13 I 1997

Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20

1. Wa¿noœæ pierwszych s³ów i decyzji

Jesteœmy w liturgii na pocz¹tku tzw. okresu zwyk³ego, cza-
su w „ci¹gu roku”. Zaczynamy dziœ czytaæ Ewangeliê wed³ug
œw. Marka, która prezentuje nam pocz¹tek publicznej dzia³al-
noœci Chrystusa. Dzisiejszy fragment odczytanej Ewangelii
zawiera pierwsze kazanie Chrystusa i opowiada o Jego pierw-
szych decyzjach, o wyborze pierwszych uczniów. Pierwsze
s³owa i decyzje maj¹ w naszym ¿yciu szczególne znaczenie.
Gdy po raz pierwszy przemawia nowo wybrany prezydent czy
premier, nowo mianowany biskup diecezjalny, proboszcz pa-
rafii czy rektor wy¿szej uczelni, ws³uchujemy siê uwa¿nie w ich
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s³owa. Oceniamy ich programy. Zastanawiamy siê, jakie prio-
rytety znajd¹ siê w ich dzia³aniu. Obserwujemy tak¿e bacznie
i komentujemy pierwsze ich decyzje, pierwsze posuniêcia. Pra-
wid³owoœæ tê mo¿na te¿ odnieœæ do osoby Jezusa. Chrystus na
pocz¹tku swej publicznej dzia³alnoœci wyg³osi³ krótkie kaza-
nie i podj¹³ pierwsze decyzje. Jego mowa inauguracyjna by³a
krótka i jasna: „Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e.
Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê!” (Mk 1,15). Zaœ
pierwsze decyzje, posuniêcia w Jego publicznej dzia³alnoœci –
to wybór pierwszych uczniów.

2. Znaczenie pierwszego kazania i pierwszych decyzji Chrystusa

W pierwszych s³owach swojej inauguracyjnej mowy mówi
Chrystus o wype³nieniu siê czasu i przybli¿eniu siê królestwa
Bo¿ego. Z przyjœciem Chrystusa na ziemiê wype³nia siê czas,
spe³niaj¹ siê obietnice, zapowiedzi z historii narodu wybrane-
go. Zapowiedzi te dotycz¹ królestwa Bo¿ego na ziemi. Jezus
to królestwo zak³ada, zapocz¹tkowuje. Jest to królestwo zu-
pe³nie inne od królestw ziemskich. Nie jest to królestwo zwi¹-
zane z ziemi¹, z konkretnym narodem, granicami, armi¹, poli-
cj¹ itd. Jest to królestwo o wymiarze nadprzyrodzonym, w du-
¿ej mierze niewidzialnym. Prefacja z uroczystoœci Chrystusa
Króla nazywa to królestwo: „królestwem prawdy i ¿ycia, kró-
lestwem œwiêtoœci i ³aski, królestwem sprawiedliwoœci, mi³o-
œci i pokoju”. Królestwo to ma podwójny wymiar: indywidu-
alny i spo³eczny. Jest ono obecne we wnêtrzu cz³owieka wie-
rz¹cego w Chrystusa. Jezus mówi³: „Oto bowiem królestwo
Bo¿e poœród was jest” (£k 17,21). Jest tak¿e obecne w spo-
³ecznoœciach: rodzinnych, narodowych, miêdzynarodowych.
Realizuje siê w ma³ych i du¿ych wspólnotach ludzkich, po-
czynaj¹c od wspólnoty ma³¿eñskiej, poprzez wspólnoty para-
fialne, diecezjalne, zakonne, a¿ do wspólnoty ca³ego Koœcio-
³a. To królestwo Bo¿e przenika wiêc doczesne wspólnoty ludz-
kie, jest w nie jakby wcielone. O sile tego królestwa stanowi
wiara i mi³oœæ, stopieñ wype³niania woli Boga. Aby wejœæ do
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tego królestwa, trzeba siê nawróciæ. Aby trwaæ w tym króle-
stwie trzeba siê ci¹gle nawracaæ. Jezus nie powiedzia³ „na-
wróæcie siê i uwierzcie w Ewangeliê”, ale: „nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê”. Jest tu wiêc mowa nie o jednorazo-
wym nawróceniu siê, ale i o ci¹g³ym nawracaniu siê, nie jed-
norazowym uwierzeniu, ale o ci¹g³ym wierzeniu w Ewange-
liê. Jest to bardzo znamienne. Takie wezwanie postuluje usta-
wiczn¹ czujnoœæ, ustawiczne budowanie królestwa przez ci¹-
gle ponawiane nawracanie siê i ci¹gle odnawian¹ wiarê.

Za pierwszym kazaniem Chrystusa nast¹pi³y pierwsze Jego
decyzje. Jezus powo³uje pierwszych uczniów. Znamy ich imio-
na. Znamy, przynajmniej ogólnie, ich dalszy los. Dziœ w kró-
lestwie Chrystusa jesteœmy my. My doñ nale¿ymy. My zatem
winniœmy siê ci¹g³e nawracaæ i ci¹gle odnawiaæ wiarê w Ewan-
geliê. Jesteœmy powo³ani do bycia w tym królestwie. Dodaj-
my: jesteœmy powo³ani jako dzieci Bo¿e, jako studenci teolo-
gii, jako s³uchacze Studium Dziennikarskiego, jako s³udzy s³o-
wa, jako s³udzy prawdy.

3. Nasze zadania w królestwie Chrystusa

Nasze powo³anie jako s³ug s³owa nie jest dzisiaj ³atwe do
wype³niania. ¯yjemy bowiem w czasach ogromnej manipula-
cji s³owem. Ogromne mo¿liwoœci tej manipulacji stworzy³y
dziœ œrodki spo³ecznego przekazu myœli. S³u¿¹ one dzisiaj w du-
¿ej mierze szerzeniu k³amstwa. Operacje manipulowania s³o-
wem maj¹ miejsce w redakcjach czasopism, w redakcjach
wydañ wiadomoœci telewizyjnych, dzienników radiowych. Nie-
dawno rozmawia³em z osob¹, która ze wzglêdów na swoje re-
ligijne przekonania zdecydowa³a siê opuœciæ redakcjê pewne-
go czasopisma. Po prostu by³a zmuszana raz po raz do stwa-
rzania faktów, po prostu do k³amstwa, ¿eby pismo by³o bar-
dziej atrakcyjne, by zawiera³o sensacyjne wiadomoœci, by by³o
chêtniej kupowane. Studiuj¹c na uczelni katolickiej, papieskiej,
deklarujemy siê we w³¹czenie w ewangelizacjê, decydujemy
siê na s³u¿bê prawdzie, s³u¿bê Ewangelii, na s³u¿bê s³owu
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Bo¿emu, które ma szczególn¹ wartoœæ dla cz³owieka i dla œwia-
ta. Prawda ma szczególn¹ wartoœæ, szczególn¹ moc. Chrystus
powiedzia³, ¿e prawda wyzwala: „Poznajcie prawdê, a prawda
was wyzwoli” (J 8,32). A. Frossard, wspominaj¹c rozmowy z Ja-
nem Paw³em II, opisuje, jak postawi³ kiedyœ papie¿owi pytanie:
Ojcze Œw. gdyby trzeba by³o wybraæ jedno najwa¿niejsze zda-
nie z Ewangelii, które Wasza Œwi¹tobliwoœæ by wybra³? Myœla-
³em, powiada Frossard, ¿e wypowie s³owa zapisane w Ewange-
lii œw. Jana: „To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie
mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em” (J 15,12). Jan Pawe³ II
jednak wskaza³ jednak na inne s³owa, w³aœnie na te: „Poznajcie
prawdê, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Wype³niajmy tê s³u¿-
bê jak najlepiej. Niech Bóg nam w tym dopomaga. Dlatego
w tych intencjach módlmy siê gorliwie w tej Eucharystii.

Ostro¿noœæ w s¹dzeniu – zaczynanie od siebie

Kaplica PWT –  23 VI 1997

Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5

1. Wrodzona sk³onnoœæ s¹dzenia

Zastanawiamy siê czasem, które zawody, jakie wykonuj¹
ludzie, s¹ najliczniejsze. Niektórzy mówi¹, ¿e na œwiecie naj-
wiêcej jest lekarzy, gdy¿ niemal ka¿dy cz³owiek potrafi daæ
choremu jakieœ zalecenie, poradê. Inni oznajmiaj¹, ¿e na œwie-
cie najwiêcej jest sêdziów i prokuratorów, bowiem ka¿dy cz³o-
wiek wydaje jakieœ opinie, s¹dy o drugich. S¹ to niekiedy opi-
nie pozytywne, a czêœciej bywaj¹ to tak¿e ró¿ne oskar¿enia.
¯ona oskar¿a mê¿a, m¹¿ ¿onê, s¹siad s¹siada, kole¿anka kole-
¿ankê, prze³o¿ony podw³adnego, podw³adny prze³o¿onego.
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Oceniamy polityków, dzia³aczy spo³ecznych, nauczycieli,
urzêdników, sportowców itd. Niekiedy s¹ to oceny zbyt suro-
we, pobie¿ne, pochopne, czasem nawet z³oœliwe.

Sk³onnoœæ do wydawania s¹dów zakodowana jest w naszej
naturze. Bywaj¹ ró¿ne motywy wydawania s¹dów. S¹ moty-
wy w³aœciwe, takie jak wiernoœæ prawdzie, mi³oœæ do cz³owie-
ka os¹dzanego. Jednak¿e bywaj¹ tak¿e motywy niegodziwe.
Niektórzy ludzie, wy¿ywaj¹cy siê w wynajdywaniu b³êdów
u innych, formu³uj¹ oskar¿enia, aby odwróciæ uwagê od sie-
bie, od w³asnych nie najlepszych postaw. Ostr¹ krytyk¹ in-
nych próbuj¹ zas³oniæ w³asne b³êdy i niedoci¹gniêcia.

2. „Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni” (Mt 7,1)

Chrystus przestrzega nas dzisiaj przed pochopnym s¹dze-
niem: „Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni. Bo takim s¹dem,
jakim wy s¹dzicie, i was os¹dz¹; i tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzy-
cie, wam odmierz¹” (Mt 7,1-2). Jesteœmy przeto wezwani do
powœci¹gliwoœci w s¹dzeniu. Dlaczego winniœmy byæ ostro¿-
ni w s¹dzeniu, w wydawaniu ocen? Jedna z racji tej ostro¿no-
œci tkwi w tym, ¿e nasze poznanie jest zawsze niepe³ne, nie-
adekwatne. Nigdy nie jesteœmy w stanie poznaæ dog³êbnie dru-
giego cz³owieka, a nawet nas samych. Nasze poznanie jest za-
barwione mniejsz¹ czy wiêksz¹ porcj¹ subiektywizmu. Nasze
poznanie jest niewyczerpuj¹ce, aczkolwiek mo¿e byæ w da-
nym stopniu, w którym je osi¹gamy, prawdziwe. Tylko Bóg
zna pe³n¹ prawdê o ka¿dym cz³owieku. St¹d te¿ przestroga Chry-
stusa jest dla nas bardzo znacz¹ca. S¹dz¹c kogoœ pochopnie,
mo¿emy danemu cz³owiekowi wyrz¹dziæ wielk¹ krzywdê.

W zwi¹zku z t¹ przestrog¹ przed s¹dzeniem Chrystus do-
daje nam jeszcze inne pouczenie: „Czemu to widzisz drzazgê
w oku swego brata, a belki we w³asnym oku nie dostrzegasz?
Albo jak mo¿esz mówiæ swemu bratu: »Pozwól, ¿e usunê drza-
zgê z twego oka«, gdy belka tkwi w twoim oku? Ob³udniku,
wyrzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a¿e-
by usun¹æ drzazgê z oka twego brata” (Mt 7,3-5).
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Zatem trzeba zawsze zaczynaæ s¹dzenie i dzia³anie od sie-
bie, bowiem sk³onnoœæ do os¹dzania drugich, bez uprzedniej
refleksji nad sob¹, mo¿e prowadziæ do ukrywania w³asnych,
niekiedy o wiele wiêkszych grzechów i b³êdów. Im ktoœ ostrzej
ocenia siebie i stara siê usuwaæ swoje braki, tym wiêksze uzy-
skuje prawo do oceniania i s¹dzenia drugich, ale – dodajmy –
jedynie z motywów mi³oœci i zatroskania o dobro drugiego.

3. Dziennikarska wra¿liwoœæ

Drodzy absolwenci naszego Studium Dziennikarskiego, za-
mykacie formacjê dziennikarsk¹ na naszej teologicznej Uczelni.
Dziœ otrzymacie zewnêtrzny znak ukoñczonego Studium –
koñcowy dyplom. Wielu z was podejmie – byæ mo¿e – pracê
dziennikarsk¹. Inni mo¿e pozostan¹ w innych zawodach, ma-
j¹c jako dodatkow¹ formacjê dziennikarza. Drodzy, pamiêtaj-
cie przez ca³e ¿ycie o dziœ przypomnianej przestrodze Chry-
stusa, któr¹ przed chwil¹ rozwa¿aliœmy. Macie byæ ludŸmi
prawdziwego s³owa i dobrego, równie¿ prawdziwego pióra.
B¹dŸcie ostro¿ni w s¹dzeniu. Niech waszym dzia³aniem kie-
ruje przede wszystkim mi³oœæ prawdy i wielki szacunek dla
cz³owieka. Nie polujcie na sensacje, nie wyszukujcie tego, co
ludzie chêtnie czytaj¹, ale przekazujcie tylko takie informacje,
które s¹ prawdziwe. Piszcie i mówcie to, co s³u¿y zbudowa-
niu, co przynosi dobro. Œrodki spo³ecznego przekazu winny
nie tylko poprawnie, to znaczy – prawdziwie informowaæ, ale
tak¿e powinny dobrze cz³owieka – odbiorcê formowaæ, kszta³-
towaæ, powinny ubogacaæ jego cz³owieczeñstwo.

Cz³owiek do godnego ¿ycia tu, na ziemi, potrzebuje praw-
dy, potrzebuje tak¿e mi³oœci. Prawda z dobrem id¹ zawsze ra-
zem. Niech zatem wasza s³u¿ba prawdzie i dobru bêdzie przed-
³u¿eniem s³u¿by samego Chrystusa. Modlimy siê dziœ wspól-
nie o to, by wasze studia dziennikarskie, odbyte na naszej pa-
pieskiej Uczelni, zaowocowa³y we w³aœciwej postawie waszych
umys³ów i serc. Niech przynios¹ wiele dobra dla ludzi, któ-
rych spotkacie na drogach waszego ¿ycia.
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Cel i zadania studiów dziennikarskich

Kaplica PWT – 13 X 1997

Rdz 1,1-7; £k 11,29-32

1. Polowanie na sensacje

Przyjê³o siê w naszym ¿yciu, ¿e przy powitaniu kogoœ, kogo
nie widzieliœmy kilka lat, miesiêcy, tygodni czy nawet dni, sta-
wiamy mu pytanie: co s³ychaæ? co nowego? Jesteœmy ciekawi
ostatnich doœwiadczeñ, wydarzeñ, prze¿yæ. Jeœli us³yszymy coœ
ciekawego, nadzwyczajnego, dzielimy siê zwykle t¹ wiado-
moœci¹ z innymi.

Z podobnym podejœciem zasiadamy przed telewizorem, by
wys³uchaæ „Wiadomoœci”, „Panoramy” czy „Faktów”. Z po-
dobnym usposobieniem bierzemy do rêki now¹ gazetê, dzien-
nik, tygodnik czy miesiêcznik. Zwykle pikantne, sensacyjne
wiadomoœci przekazujemy innym, mówi¹c: „ty wiesz, stary...
bomba, to a to siê wydarzy³o, to a to zosta³o powiedziane”.

Postawy tego typu s¹ sygna³em, ¿e cz³owiek jest myœliwym,
poluj¹cym na sensacje. Postawa tego typu ujawnia siê nie tyl-
ko u dziennikarzy, którzy jakby z natury swego powo³ania po-
luj¹ na sensacje, rewelacje, ale wystêpuje tak¿e u zwyk³ych
ludzi. Jak np. wyt³umaczyæ fakt, ¿e przyje¿d¿aj¹ do O³awy wierni
chrzeœcijanie z Czêstochowy, z Le¿ajska, z Kalwarii Zebrzydow-
skiej czy z innych miejscowoœci maryjnych. Przecie¿ maj¹
w swoich parafiach, sanktuariach tyle nabo¿eñstw, a jad¹ do
O³awy, by doœwiadczyæ mo¿e jakiejœ nadzwyczajnoœci czy reli-
gijnej sensacji. Tak ju¿ bywa: ludzie goni¹ czêsto za egzotyk¹,
za sensacj¹, jakby Ewangelia straci³a dla nich sw¹ atrakcyjnoœæ.

Postawê tego typu odkry³ Chrystus w Palestynie u ludzi,
którzy ¿¹dali znaków, czekali na cuda, na nadzwyczajne wy-
darzenia i nie chcieli przyjmowaæ Jego zwyk³ej nauki. Posta-
wê tê wyraŸnie Jezus piêtnowa³.
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2. Wra¿liwoœæ na Bo¿e s³owo

Chrystus zachêca nas dzisiaj w og³oszonej przed chwil¹
Ewangelii, abyœmy zawsze byli wra¿liwi na Jego s³owo. Dzi-
siaj faktycznie mo¿na zatraciæ ow¹ wra¿liwoœæ na g³os Boga,
gdy¿ jesteœmy na co dzieñ zalewani przez liczne informacje,
przez s³owo ludzkie. W tym rozgwarze ludzkiego s³owa trud-
no niekiedy us³yszeæ s³owo Boga, które jest g³oszone, zw³asz-
cza w liturgii. Jezus nas dzisiaj upomina, abyœmy okazywali
wra¿liwoœæ na to s³owo. Przypomina nam postaæ proroka Jo-
nasza, który wzywa³ ongiœ mieszkañców Niniwy do pokuty.
Niniwici przyjêli wezwanie, podjêli pokutê, nawrócili siê
i uniknêli zapowiadanej kary.

Chcemy i my byæ bardziej wra¿liwymi na to, co Chrystus
nam przekazuje w liturgii. Jest to s³owo do nas adresowane na
ka¿dy czas, na nasz¹ konkretn¹ sytuacjê. To s³owo jest dla nas
m¹droœci¹. Staje siê ono œwiat³em dla ludzi, pokazuje drogê
postêpowania, drogê ¿ycia.

3. Studia dziennikarskie jako powo³anie

Poprzez studia dziennikarskie mamy siê przygotowaæ, by
lepiej s³u¿yæ Bo¿emu s³owu, by lepiej s³u¿yæ prawdzie. Jest to
nasze powo³anie, jakie nas spotka³o. Aposto³ Pawe³ wspomi-
na³ dziœ kilkakrotnie o swoim powo³aniu. Mia³ œwiadomoœæ,
¿e jest powo³any do g³oszenia Ewangelii. My tak¿e otrzymali-
œmy powo³anie. Jest ono wielorakie. Najpierw otrzymaliœmy
powo³anie do ¿ycia. Mog³o nas nie byæ, a oto jesteœmy. Jeste-
œmy dlatego, gdy¿ chcia³ nas Bóg. To On powo³a³ nas do ¿y-
cia. W sakramencie chrztu œw. powo³a³ nas do bycia uczniem
Chrystusa. Z biegiem lat dosz³y inne rodzaje powo³ania. Nie-
którzy otrzymali powo³anie do ma³¿eñstwa, inni do kap³añ-
stwa, jeszcze inni – powo³anie do ró¿nych zawodów. Oto trze-
ba zauwa¿yæ, ¿e Bóg obdarza was jeszcze jednym powo³a-
niem. Jako s³uchacze Podyplomowego Studium Dziennikar-
skiego jesteœcie powo³ani, aby s³u¿yæ s³owu. To nie jest przy-
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padek, ¿e trafiliœcie do tej Uczelni. Przypadki s¹ tylko w gra-
matyce. Ludzie wierz¹cy uznaj¹, ¿e historiê ich ¿ycia pisze im
Bóg. Zostaliœcie wiêc wybrani przez Boga, by przygotowy-
waæ siê na tych, którzy bêd¹ pos³ugiwaæ prawdzie, którzy bêd¹
na s³u¿bie prawdzie. Jest to wa¿ne powo³anie, gdy¿ prawda
jest ci¹gle zagro¿ona. Trwa ci¹gle walka o prawdê, jak trwa
walka o cz³owieka, a dok³adniej: walka o prawdziwy obraz
cz³owieka. Studium Dziennikarskie ma was przysposobiæ do
waszej s³u¿by prawdzie, s³u¿by s³owu Bo¿emu.

Bêdziemy modliæ siê w tej Eucharystii, aby wasze studia
by³y dla was piêkn¹ przygod¹ w waszym ¿yciu, abyœcie w mu-
rach tej Uczelni odkrywali z zapa³em pe³niejsz¹ prawdê o ¿y-
ciu, o cz³owieku, o Bogu, abyœcie do tej prawdy bardziej przy-
lgnêli, ni¹ ¿yli i promieniowali ni¹ na otoczenie.

Maryja nasz¹ Matk¹

Kaplica PWT – 1 VI 1998

Rdz3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11

1. Matka w ¿yciu cz³owieka

Myœlimy dziœ o Maryi jako naszej Matce. Oficjalnie Mary-
ja zosta³a og³oszona Matk¹ Koœcio³a przez papie¿a Paw³a VI
na zakoñczenie trzeciej sesji Soboru Watykañskiego II – 21
listopada 1964 roku. Warto przypomnieæ, ¿e na to og³oszenie
du¿y wp³yw mieli polscy biskupi, z kard. Stefanem Wyszyñ-
skim na czele. Co to znaczy, ¿e Maryja jest nasz¹ Matk¹? Dla-
czego jest nasz¹ Matk¹? Najpierw przypomnijmy, kim jest mat-
ka tu, na ziemi. Nie trzeba nam mówiæ o tym. Wszyscy to wie-
dz¹. Przypominamy to sobie, gdy s³uchamy np. pieœni o matce:
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„Gdziekolwiek zagnaj¹ mnie ¿ycia burze,
wrócê na pewno, by przynieœæ ci ró¿e,
by powróci³o dziecinnych lat szczêœcie
w twoim spojrzeniu i r¹k dotkniêciu”
– to s³owa poety, które œpiewa³a przed laty Anna German.
„Jedynie serce matki uczuciem zawsze tknie,
jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie,
daæ trochê ciep³a umie i ka¿dy ból zrozumie.
A gdy przestanie dla nas biæ, tak trudno, trudno ¿yæ!”
– œpiewa³ o matce Mieczys³aw Fog.
Znamy jeszcze inne s³owa pieœni o matce, np:
 „Gdy duszê tw¹ przeszyje bólu grot, do matki d¹¿”...
... „A kwiaty matki, pozosta³y œwie¿e,
bo tylko matka kocha³a mnie szczerze!”

Matka, to cz³owiek, który s³owu „kocham” nadaje tu na
ziemi, najpe³niejsz¹ treœæ. Mo¿na mieæ w ¿yciu wielu serdecz-
nych przyjació³, oddanych, wiernych, ale najwierniejszym przy-
jacielem pozostaje zawsze dobra matka.

Wczoraj uczestniczy³em we Mszy œw. prymicyjnej jedne-
go z naszych nowo wyœwiêconych ksiê¿y. Jest to zawsze wiel-
kie prze¿ycie, nie tylko dla ksiêdza prymicjanta, ale tak¿e dla
jego rodziców i przyjació³. W s³owie koñcowym, wyg³oszo-
nym przed b³ogos³awieñstwem, ksi¹dz prymicjant wiele cie-
p³ych s³ów wypowiedzia³ do swojej mamy. Nie móg³ do koñ-
ca wyraziæ swojej wdziêcznoœci i mi³oœci. Za³ama³ mu siê g³os.
By³o to bardzo naturalne i nadzwyczaj piêkne.

Matka ziemska jest nasz¹ rodzicielk¹ i jest pierwsz¹ wy-
chowawczyni¹. Matka daje ¿ycie i czuwa nad nim. Rozstanie
z matk¹ na ziemi jest bardzo trudne. Potem, gdy jej ju¿ tu na
ziemi, nie ma, wspominany j¹ z wielkim pietyzmem.

2. Maryja Matk¹ Chrystusa i Koœcio³a

Oprócz matki ziemskiej – z woli Chrystusa otrzymaliœmy
Matkê wspóln¹ nam wszystkim. Jest ni¹ Maryja. Owo desy-
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gnowanie Maryi na nasz¹ matkê dokona³o siê na krzy¿u: „Nie-
wiasto, oto syn twój […] Synu, oto matka twoja” (J 19,26-27).
Maryja jest wiêc Matk¹ Chrystusa, da³a mu ludzkie cia³o. Jest
te¿ Matk¹ Jego Mistycznego Cia³a, jakim jest Koœció³. Jest
Matk¹ tych, którzy przez wiarê rodz¹ siê do ¿ycia Bo¿ego.
Wobec Koœcio³a pe³ni podobne funkcje do tych, które pe³ni³a
wobec Chrystusa. Maryja wiêc w jakimœ sensie rodzi Koœció³.
Jest tak¿e jego wychowawczyni¹ i opiekunk¹. Maryja nas
wychowuje przez przyk³ad swego ¿ycia.

Maryja jest Matk¹ modl¹c¹ siê. Widzimy J¹ modl¹c¹ siê
w chwili zwiastowania. Modli siê w czasie nawiedzenia œw.
El¿biety; „Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój w Bo-
gu, moim Zbawcy” (£k 1,46-47). W Kanie Galilejskiej kieru-
je do Syna proœbê: „Synu, wina nie maj¹” (J 2,3). Modli siê
w Wieczerniku z uczniami, oczekuj¹cymi na dar Ducha Œwiê-
tego. Maryja wychowuje nas do modlitwy. Nasza mowa do
Boga, nasze bycie przed Bogiem jest miernikiem naszego szczê-
œcia tu, na ziemi. Ludzie modl¹cy siê s¹ skarbem tej ziemi. Oazy
modlitwy s¹ tak potrzebne dzisiejszemu œwiatu jak dawniej klasz-
tory, pustelnicy i mistycy. Tam, gdzie nie mówi siê do Boga,
tam zwykle niszczy siê cz³owieka. Na naszej Uczelni, gdzie mówi
siê tyle o Bogu, powinno siê te¿ wiele mówiæ do Boga. St¹d –
potrzeba takich spotkañ jak to obecne. Na drogach dobrej mo-
dlitwy odnajdujemy wewnêtrzny pokój, radoœæ, szczêœcie.

Maryja jest Matk¹ s³uchaj¹c¹ i rozwa¿aj¹c¹ s³owo Bo¿e.
Ewangelista zapisa³ nam s³owa: „Lecz Maryja zachowywa³a
wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu” ( £k 2,19).
Potrzebujemy m¹droœci zawartej w s³owie Bo¿ym. S³owo to
jest najzdrowszym pokarmem dla naszego ducha. Doœwiad-
czamy, jak ludzie manipuluj¹ dziœ s³owem. Dzieje siê to na-
gminnie w mediach, zw³aszcza w telewizji.

Jesteœmy na Uczelni, która jest wezwana do rozwa¿ania
Bo¿ego s³owa. Jako dziennikarze jesteœcie powo³ani, by s³u-
¿yæ s³owu, s³owu prawdy, s³owu mi³oœci. Z pewnoœci¹ nie
wszyscy bêd¹ redaktorami czasopism, nie wszyscy bêd¹ sta-



246

waæ przed radiowym mikrofonem czy przed kamerami telewi-
zji. Wszyscy jednak bêdziecie przekazywaæ s³owo. Bêdzie-
cie pos³ugiwaæ siê jêzykiem w waszym dialogowaniu z dru-
gimi. Jak¿e jest wa¿ne to, by wasz jêzyk by³ jêzykiem praw-
dy i mi³oœci.

Maryja jest Matk¹ s³u¿¹c¹. S³u¿y³a ongiœ Chrystusowi. Dziœ
s³u¿y Koœcio³owi. Wychowuje nas do s³u¿enia drugim, a nie
do panowania nad nimi. Analizuj¹c nas samych, dostrzegamy,
¿e jest w nas chêæ do kierowania drugimi, do narzucania im
naszej woli. Maryja natomiast uczy nas s³u¿yæ. Sob¹ winni-
œmy rozporz¹dzaæ, panowaæ nad sob¹, innym zaœ winniœmy
s³u¿yæ. Jest to bardzo trudne, ale wykonalne. Wymogi Chry-
stusa nigdy nie s¹ ponad nasze si³y.

Maryja jest Matk¹ wiern¹. Do koñca wytrwa³a przy woli
Bo¿ej. Uczy nas przeto wiernoœci. W ¿yciu nie powinno za-
wracaæ siê z dobrej drogi. Czego czasem nie mo¿na zmieniæ,
to trzeba przetrzymaæ. Ka¿da zaœ wiernoœæ jest trudna i doma-
ga siê ofiary i wysi³ku.

Maryja jest Matk¹ obdarzaj¹c¹ nas mi³oœci¹. Czyni to wo-
bec nas zawsze i wszêdzie.

Czyni to w swoich sanktuariach, czyni to w naszym codzien-
nym ¿yciu.

3. Jako dzieci Maryi

Skoro Maryja jest nasz¹ Matk¹, to my jesteœmy jej dzieæ-
mi. Musimy siê dziœ zapytaæ, jakimi dzieæmi Maryi jesteœmy.
Przypomnijmy, ¿e dziecko jest kimœ, kto ufa, wierzy. Jest szcze-
re, prawdomówne, oczywiœcie do czasu, gdy go ktoœ nie na-
uczy k³amaæ. Dziecko nie ma przesz³oœci. Nie ci¹¿y na nim
balast grzechu, ¿yciowych pomy³ek. Jezus powiedzia³, ¿e po-
winniœmy stawaæ siê dzieæmi, by wejœæ do królestwa Bo¿ego.

Jesteœmy dzieæmi Maryi, braæmi i siostrami Chrystusa. Wi-
dzimy z pewnoœci¹ nasze niedoci¹gniêcia. Dlatego módlmy siê
dziœ, byœmy mieli w sobie wiêcej ducha dzieciêctwa Bo¿ego,
wiêcej ducha dzieci Maryi. Cz³owiek – dziennikarz – pracow-
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nik mediów – to tak¿e dziecko Bo¿e, to tak¿e dziecko Maryi.
Niech ta Eucharystia uzdolni nas do przyjmowania na co dzieñ
postawy Maryi, postawy mi³uj¹cej, wiernej s³u¿by, wiernoœci
Bogu i cz³owiekowi.

S³u¿yæ jednej Ewangelii

Kaplica PWT – 5 X 1998

Ga 1,6-21; £k 10,25-37

1. Cz³owiek istot¹ pytaj¹c¹ i przyjmuj¹c¹ informacje

Jedn¹ z wa¿nych cech ka¿dego cz³owieka jest stawianie
pytañ i przyjmowanie informacji. Ju¿ we wczesnych latach
¿ycia dziecko stawia najbli¿szym ró¿ne pytania: „mamusiu,
co to jest?”; „tatusiu, jak to siê nazywa?”; „babciu, kiedy wró-
ci mamusia?”; „ciociu, co mi przynios³aœ?” itp. Pytania poja-
wiaj¹ siê tak¿e na ustach ludzi doros³ych. Stawiaj¹ je nie tylko
ci, którzy podró¿uj¹, którzy szukaj¹ jakiegoœ obiektu w nie-
znanym mieœcie. Pytania stawiaj¹ ludzie nauki, kultury. Po-
szukuj¹c na nie odpowiedzi, okazuj¹ siê twórcami. Pytania sta-
wiamy wszyscy w codziennym ¿yciu. Najczêœciej przy spo-
tkaniu kogoœ pytamy: „co s³ychaæ? co nowego? jak siê masz?”
Z pytaniami o nowe wiadomoœci siadamy przed telewizorem,
przed radiem. Z pragnieniem dowiedzenia siê czegoœ bierze-
my do rêki gazetê czy jak¹œ ksi¹¿kê.

Kiedyœ stan¹³ przed Chrystusem uczony w Prawie i te¿ po-
stawi³ pytanie: „Nauczycielu, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ
¿ycie wieczne?” (£k 10,25). By³o to pytanie religijne, pytanie
bardzo wa¿ne. Jeœli ¿ycie wieczne jest koñcowym celem ziem-
skiego ¿ycia cz³owieka, to pytanie o sposób osi¹gniêcia tego
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ostatecznego celu jest rzeczywiœcie bardzo wa¿ne, mo¿e na-
wet najwa¿niejsze. Znamy odpowiedŸ Jezusa na to pytanie.
Zbawiciel wskaza³ na przykazanie mi³oœci Boga i bliŸniego
i przypowieœci¹ o mi³osiernym Samarytaninie wyjaœni³, kto jest
naszym bliŸnim i na czym polega prawdziwa mi³oœæ bliŸniego.

To pytanie i tê ewangeliczn¹ odpowiedŸ winniœmy mieæ za-
wsze przed oczyma, tak „pod wierzchem”, by zas³ugiwaæ na
miano autentycznych uczniów Chrystusa. Dziœ, na starcie na-
szych zajêæ w nowym roku akademickim, postawmy sobie tu,
przy o³tarzu, na tej Eucharystii jeszcze inne pytanie, pytanie
o sens naszych studiów: czego mamy siê nauczyæ, jakie warto-
œci winniœmy wynieœæ z Podyplomowego Studium Dziennikar-
skiego? OdpowiedŸ na te pytania znajdujemy dziœ w pierwszym
czytaniu, wyjêtym z Listu œw. Paw³a Aposto³a do Galatów.

2. Na s³u¿bie Ewangelii Chrystusa

Fragment Paw³owego Listu dotyczy jednej Ewangelii Chry-
stusa. Aposto³ kiedyœ mieszkañcom Galacji, a dziœ nam chce
powiedzieæ, ¿e jest tylko jedna Ewangelia, jest jedna prawda,
taka sama dla wszystkich, taka sama na ka¿dy czas. Aposto³
przypomnia³ to, gdy zauwa¿y³, jak niektórzy z jego s³uchaczy
zaczêli poszukiwaæ innej Ewangelii, ni¿ on g³osi³: „Nadziwiæ
siê nie mogê, ¿e od Tego, który was ³ask¹ Chrystusa powo³a³,
tak szybko chcecie przejœæ do innej Ewangelii. Innej jednak
Ewangelii nie ma” (Ga 1,6-7a). Stwierdzaj¹c to, Aposto³ wska-
za³ na potrzebê wiernoœci prawdzie, na potrzebê podobania siê
Bogu a nie ludziom: „czy zabiegam o wzglêdy ludzi, czy ra-
czej Boga? Czy ludziom staram siê przypodobaæ? Gdybym
jeszcze teraz ludziom chcia³ siê przypodobaæ, nie by³bym s³u-
g¹ Chrystusa” (Ga 1,10).

Powy¿sza uwaga œw. Paw³a jest wa¿na dla wszystkich chrze-
œcijan – i jest wezwaniem do wiernoœci jednej Ewangelii Chry-
stusa. Jest ona tak¿e bardzo aktualna i odnosi siê w szczegól-
ny sposób do ludzi, którzy przekazuj¹ informacje, czyli przede
wszystkim do dziennikarzy, tak¿e do studiuj¹cych dziennikar-
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stwo. Otó¿, jesteœmy dziœ œwiadkami manipulowania prawd¹
i zjednywania sobie czytelników, widzów, s³uchaczy poprzez
serwowanie sensacyjek. Przemilcza siê niekiedy informacje
o normalnym ¿yciu, o ludziach prostych, uczciwych, o lu-
dziach, którzy ¿yj¹ zwyczajnie, a chêtnie koloryzuje siê i na-
g³aœnia informacje o skandalach, wydarzeniach, w których
ujawni³o siê jakieœ z³o, k³amstwo, nieuczciwoœæ, oszustwo itd.
Nie dajmy siê zwodziæ. Nie wolno nam mówiæ i pisaæ „pod
publiczkê”, po to, by siê ludziom podobaæ, po to, by podstêp-
nie pozyskiwaæ sobie s³uchaczy czy czytelników. Nale¿y tak
mówiæ, pisaæ i dzia³aæ, ¿eby siê Bogu przede wszystkim podo-
baæ. Pamiêtajmy, ¿e z k³amstwa, z manipulowania prawd¹ ro-
dzi siê wiele z³a. Pamiêtajmy o zasadzie, ¿e k³amstwo zniewa-
la, a prawda wyzwala.

3. ¯yczenia na nowy etap formacji dziennikarskiej

Wyruszamy dziœ w drogê nowego roku akademickiego.
Przed nami nowy etap formacji dziennikarskiej. ̄ yczê wszyst-
kim dobrej pracy w tym roku. ¯yczê entuzjazmu w studiowa-
niu. Niech nam siê podoba Ewangelia Chrystusa. Niech nam
siê podoba teologia zbudowana na s³owie Bo¿ym, które „wiecz-
n¹ prawdê w sobie ma”. Niech nam bardzo zale¿y na tym, aby-
œmy umieli Ewangeliê przekazywaæ innym. Niech nam zale-
¿y, aby siê podobaæ nie tyle ludziom, ale – na pierwszym miej-
scu – Panu Bogu.

Te ¿yczenia na nowy rok akademicki w³¹czamy w tê Eu-
charystiê i prosimy Pana, który przychodzi do nas w swoim
s³owie i Chlebie, by ten nowy czas naszych studiów i naszej
formacji by³ owocny i b³ogos³awiony.
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Wezwani do g³oszenia prawdy o dobru

Kaplica PWT – 8 X 2001

Jon 1,1-2,1. 11; £k 10,25-37)

1, Na starcie do nowej pracy

W naszym ziemskim ¿yciu prze¿ywamy ró¿ne pocz¹tki i za-
koñczenia. Niedawno zakoñczy³y siê wakacje letnie. Wiele
osób powróci³o z wakacji i z urlopów. Przed miesi¹cem do sal
szkolnych powróci³a dziatwa ze szkó³ podstawowych i m³o-
dzie¿ ze szkó³ œrednich. Przed tygodniem rozpoczê³y siê zajê-
cia dla m³odzie¿y akademickiej. W wy¿szych uczelniach,
w ostatnich dniach, odbywaj¹ siê uroczyste inauguracje roku
akademickiego 2001/2002. W dniu 10 paŸdziernika, inaugu-
rujemy uroczyœcie rok akademicki w naszej uczelni. Dziœ star-
tuje do pracy w nowym roku akademickim Podyplomowe Stu-
dium Dziennikarskie. To dla was jest dziœ pocz¹tek. Wyrusza-
cie w nowy odcinek drogi. Na starcie tej drogi jesteœmy tu,
przy o³tarzu. Celebrujemy wielk¹ Tajemnicê naszej wiary. Po-
wierzamy nasze prace i ca³¹ nasz¹ przysz³oœæ Opatrznoœci
Bo¿ej.

Na inauguracyjnej liturgii ws³uchujemy siê w s³owo Boga.
Powróæmy do jego treœci i zastanówmy siê, jakie nam stawia
dziœ zobowi¹zania.

2, Przes³anie liturgii s³owa

Dzisiejsza, ewangeliczna przypowieœæ wyjaœnia nam, kto
jest naszym bliŸnim i jaka powinna byæ mi³oœæ bliŸniego. Kto
jest naszym bliŸnim? W czasach Chrystusa niektóre ugrupo-
wania ¿ydowskie zacieœnia³y mi³oœæ do cz³onków swej wspól-
noty. Inni rozszerzali kr¹g mi³oœci do wszystkich ludzi z wy-
j¹tkiem wrogów. Jezus og³osi³ nowe przykazanie. Nowoœæ tego
przykazania polega na obowi¹zku mi³owania wszystkich, tak-
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¿e nieprzyjació³ i przeœladowców: „Mi³ujcie waszych nieprzy-
jació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹; tak bê-
dziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa¿
On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi nad z³ymi i nad dobry-
mi, i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”
(Mt 5,44). W przypowieœci ewangelicznej, to w³aœnie Sama-
rytanin, wróg, a nie kap³an i lewita, zaopiekowa³ siê rannym.
BliŸnim, którego nale¿y mi³owaæ, jest ka¿dy cz³owiek w po-
trzebie, niezale¿nie od przynale¿noœci narodowej, rasowej czy
religijnej. Przyznajmy siê, ¿e mamy niekiedy k³opoty z mi³o-
œci¹ naszych nieprzyjació³. £atwiej okazywaæ zainteresowa-
nie i udzieliæ pomocy komuœ, kto jest nam bliski. Trudniej jest
p³aciæ dobrem tym, którzy nam wyrz¹dzaj¹ z³o. Jednak¿e
w zdolnoœci do mi³owania nieprzyjació³ rozstrzyga siê sprawa
jakoœci naszego chrzeœcijañstwa.

Pytanie drugie: jaka powinna byæ mi³oœæ bliŸniego? W przy-
powieœci ewangelicznej Chrystus okreœla w³aœciw¹ mi³oœæ bliŸ-
niego w trzech s³owach: „zobaczy³, wzruszy³ siê g³êboko, opa-
trzy³ mu rany”. Jakie to wa¿ne, by umieæ dojrzeæ cz³owieka
w potrzebie, by mieæ wra¿liwe oczy. Niektórzy chrzeœcijanie
nie potrafi¹ dojrzeæ biedy. Na pytanie postawione na pewnym
spotkaniu pastoralnym: jak wygl¹da praca charytatywna w
parafii?, ktoœ z uczestników odpowiedzia³: „u nas nie mamy
tego problemu, bo ostatnio dwóch chorych umar³o, a pozosta-
³ych zabrano do szpitala”.

Po ujrzeniu kogoœ w potrzebie, powinno nast¹piæ g³êbokie
wzruszenie; „wzruszy³ siê g³êboko”- mówi Ewangelia. W nie-
sienie pomocy nale¿y siê zaanga¿owaæ. Nie mo¿na tu jednak
poprzestaæ na s³owach wspó³czucia, nawet na ³zach, ale po-
winno siê przejœæ – za wzorem dobrego Samarytanina – do
czynu.

Zachêcamy siê dziœ, na pocz¹tku roku akademickiego, do
wra¿liwoœci na potrzeby naszych bliŸnich, do niesienia bezin-
teresownej pomocy. Wiemy z doœwiadczenia, jak wa¿na jest
pomoc w potrzebie. Gdy nas czasem spotka jakieœ nieszczê-
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œcie, gdy wtedy pojawi siê ktoœ, kto pomo¿e, kto „nie minie”
nas, ale zatrzyma siê i udzieli pomocy, wtedy mamy jakieœ
poczucie szczêœcia.

W jednym z miejskich koœcio³ów, po wieczornej Mszy œw.,
czyta³ m³ody ksi¹dz og³oszenia parafialne, których wierni s³u-
chali bez wiêkszego zainteresowania. Nagle w koœciele zrobi-
³a siê cisza, bo oto ksi¹dz mówi³: „w naszym szpitalu le¿y
œmiertelnie chora matka czworga dzieci. Dla ratowania jej ¿y-
cia jest potrzebna krew dwóch krwiodawców. Jeden ju¿ siê
zg³osi³. Czekamy na drugiego ofiarodawcê. Krew potrzebna
jest natychmiast”. Po Mszy œw. do zakrystii podesz³o kilka osób.
W pustym ju¿ koœciele, za filarem klêcza³ zap³akany mê¿czy-
zna, otoczony czwórk¹ wylêknionych dzieci. By³ to m¹¿ ciê¿ko
chorej ¿ony. Gdy zobaczy³ ludzi id¹cych do zakrystii, rozp³aka³
siê z radoœci, ¿e w swoim cierpieniu nie jest osamotniony.

Pamiêtajmy o z³otej zasadzie, zawartej w Ewangelii: „Wszyst-
ko wiêc, co byœcie chcieli, ¿eby wam ludzie czynili, i wy im
czyñcie!. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy” (Mt 7,12).

I wspomnijmy jeszcze o jednej dyrektywie, wynikaj¹cej
z przes³ania dzisiejszej Ewangelii, a maj¹cej zwi¹zek ze stu-
diami dziennikarskim. Jest ni¹ potrzeba mówienia i pisania
o dobru.

3. Wezwani do g³oszenia prawdy o dobru

Nad wejœciem do kamienicy rektoratu Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie, przy ul. Kanoniczej 25, widnie-
je ³aciñski napis: Nil est in homine bona mentis melius – „nie
ma niczego lepszego w cz³owieku od dobrej myœli”. Na wy¿-
szej uczelni uczymy siê odpowiedzialnego, dobrego myœlenia.
Wiemy, ¿e wszelkie dobro i z³o ma swoje Ÿród³o we wnêtrzu
cz³owieka, w naszym sumieniu, w naszych myœlach. Zatem,
tak bardzo wa¿ne jest dla cz³owieka, aby dobrze, poprawnie
myœleæ. Nie chodzi tu tyle o logiczn¹ poprawnoœæ, ale o my-
œlenie wedle zasad Ewangelii, czyli o myœlenie wed³ug wymo-
gów prawdy, dobra i piêkna.
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Studia Dziennikarskie, które odbywacie na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym, uczelni, która promuje wartoœci chrze-
œcijañskie, maj¹ was przysposobiæ do dobrego myœlenia i do
krzewienia prawdy o dobru. Powinniœmy siê przeciwstawiaæ
modzie, której ulegaj¹ wspó³czesne media, a która wyra¿a siê
w nag³aœnianiu z³a, wzbudzaniu sensacji. Wiadomo, ¿e z³o
sprzedaje siê ³atwiej od dobra. Jednak¿e tylko dobro jest kon-
struktywne i s³u¿y cz³owiekowi.

Powierzmy te wszystkie sprawy Bo¿ej Opatrznoœci, za-
wierzmy naszych wyk³adowców i studentów. Niech nasze stu-
dia przyczyniaj¹ siê do promowania prawdy, dobra i piêkna
w naszym dolnoœl¹skim regionie.
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B. Do s³uchaczy Archidiecezjalnego Studium
Rodzinnego, Kolegium Katechetycznego

i Podyplomowych Studiów Nauk o Rodzinie

Na ucztê Pana w odpowiednim stroju

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a i pw. œw. El¿biety –13 X 1997

Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

1. Spotkania ludzi przy wspólnym stole

Jedn¹ z podstawowych czynnoœci naszego codziennego
¿ycia jest jedzenie. Spo¿ywamy czêsto posi³ki indywidualnie,
niekiedy w poœpiechu, czasem w drodze. S¹ jednak dni, kiedy
zasiadamy wspólnie do sto³u w naszej najbli¿szej rodzinie czy
w gronie przyjació³. Tak bywa w czasie Wigilii Bo¿ego Naro-
dzenia, kiedy jesteœmy przy stole razem, tak bywa te¿ w nie-
które wybrane dni. Ka¿da rodzina ma w tym wzglêdzie swoje
tradycje. Zdarzaj¹ siê tak¿e w naszym ¿yciu posi³ki szczegól-
ne, wyj¹tkowe. Mo¿na tu wymieniæ przyjêcia, uczty weselne,
niektóre przyjêcia imieninowe czy urodzinowe, przyjêcia z oka-
zji Pierwszej Komunii œw., niekiedy spotkania z racji awansu
czy otrzymania jakiejœ nagrody. Przyjêciom, ucztom tego ro-
dzaju zwykle towarzyszy wielka radoœæ. Dodajmy jeszcze, ¿e
na takie szczególne przyjêcia przychodzimy odœwiêtnie ubra-
ni. Niekiedy zabieramy ze sob¹ prezenty. Musimy przyznaæ,
¿e nasze uczestnictwo w mi³ych, radosnych ucztach przynosi
nam du¿o satysfakcji i zadowolenia. Ucztowanie ma miejsce
nie tylko miêdzy samymi ludŸmi. S¹ takie uczty, w czasie któ-
rych ucztujemy z Bogiem. O takich ucztach mówi nam dzi-
siejsza liturgia s³owa.
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2. Nasze ucztowanie z Bogiem na ziemi

Pismo Œw. opowiada nam o ró¿nych ucztach. W wielu
z nich bra³ udzia³ sam Syn Bo¿y, Jezus Chrystus. Dla przyk³a-
du wymieñmy tu kilka: wesele w Kanie Galilejskiej, uczta u cel-
nika Mateusza, uczta u Zacheusza, spotkanie przy stole u pew-
nego faryzeusza, wreszcie uczta w Wieczerniku, któr¹ popu-
larnie nazywamy Ostatni¹ Wieczerz¹. Chrystus w Ewangelii
dzisiejszej niedzieli opowiada o uczcie, któr¹ król wyprawi³
swojemu synowi i wys³a³ zaproszenie do wielu goœci, aby przy-
byli razem radoœnie ucztowaæ. Zaproszeni zlekcewa¿yli zapro-
szenie gospodarza. Król siê bardzo rozgniewa³ i kaza³ ukaraæ
tych, którzy nie chcieli przyjœæ. Kaza³ wprowadziæ innych na
ucztê, by ca³a sala zape³ni³a siê biesiadnikami. I znowu sta³o
siê coœ niepokoj¹cego. Wœród biesiadników król spotka³ cz³o-
wieka, który nie by³ przybrany w strój weselny. I znowu uniós³
siê gniewem i okaza³ swoje niezadowolenie. Owa przypowieœæ
poucza nas, ¿e jesteœmy ci¹gle zapraszani na ucztowanie z Bo-
giem. Tak¹ najczêstsz¹ uczt¹, w której ucztujemy z Bogiem,
jest Msza œw., Eucharystia. Rozpoznajemy to po tym, ¿e pod-
czas Eucharystii jest nam dawany pokarm i napój. Ws³uchu-
j¹c siê uwa¿nie w dzisiejsz¹ przypowieœæ, dowiadujemy siê,
¿e na ucztowanie z Bogiem przychodzi siê w odpowiednim
stroju, przychodzi siê w szacie godowej. Ta odœwiêtna szata
godowa to nie tyle nasze odœwiêtne ubranie, œwi¹teczna suk-
nia, p³aszcz, buty, ale to przede wszystkim odœwiêtna szata
naszego wnêtrza, naszego serca. Œwi¹teczny strój cz³owieka
zd¹¿aj¹cego na spotkanie z Chrystusem na uczcie eucharystycz-
nej – to w³aœnie czyste sumienie, czyste serce. Ozdobê tej sza-
ty stanowi¹ piêkne, szlachetne przymioty ludzkiego serca, do-
bre uczynki, poœwiêcenia. Zatroskani o zewnêtrzne szaty, za-
patrzeni w nowoczesny wystrój mieszkañ, urzêdów, sklepów
i ulic, tak ³atwo mo¿emy zapomnieæ o potrzebie stroju wesel-
nego dla naszej duszy. Mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e pod piêkn¹,
modn¹ kreacj¹ znajduje siê bardzo brudna i brzydka dusza,
wnêtrze cz³owieka wype³nione grzechami, wadami. A mo¿e
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i z kolei byæ tak, ¿e pod przepoconymi ubraniami roboczymi,
pod zwyk³ymi p³aszczami kryje siê wspania³y strój duszy. Ide-
a³em by³oby, gdyby naszej estetyce zewnêtrznej, schludnemu,
czystemu strojowi zewnêtrznemu odpowiada³, towarzyszy³
piêkny, ozdobiony dobroci¹ i mi³oœci¹ strój wewnêtrzny.

3. Nasza odpowiedŸ na wezwanie na ucztê Baranka

Sformu³ujmy kilka praktycznych wniosków na kanwie dzi-
siejszego pouczenia Chrystusa w odniesieniu do naszego co-
dziennego ¿ycia.

a) Uczta Pañska trwa. Pan nie przestaje nas zapraszaæ. Bo¿e
zaproszenie jest permanentne. Bóg chce z nami ucztowaæ, prze-
bywaæ, nie tylko kiedyœ, w wiecznoœci, ale tak¿e tu, na ziemi.

b) Nie wolno Bogu odmawiaæ. Nie wolno siê wymawiaæ
i podawaæ ró¿nych powodów naszego opuszczania uczestnic-
twa w uczcie z Panem Bogiem. Bóg nie lubi, jak mu ludzie
odmawiaj¹, jak stawiaj¹ na pierwszym planie inne wartoœci.

c) Na ucztê z Panem Bogiem przychodŸmy zawsze w od-
œwiêtnej szacie, nie tylko tej zewnêtrznej, ale przede wszyst-
kim tej wewnêtrznej. Jak szatê pobrudzi³eœ, jak siê wymaza³eœ
w b³ocie grzechu, na³ogu, to trzeba siê umyæ, trzeba ubranie,
garnitur, sukniê wypraæ. Bóg ma wszelkie proszki na zmycie
brudu, na usuniêcie plam grzechu. Dlatego nie lekcewa¿my
Bo¿ej przestrogi. Przypomnijmy jeszcze raz, ¿e król siê bar-
dzo rozgniewa³, gdy zobaczy³ na sali weselnej cz³owieka nie
maj¹cego stroju weselnego. Raz jeszcze podkreœlmy, ¿e cho-
dzi tu przede wszystkim o strój duchowy, strój naszej duszy.

d) Na uczcie Pañskiej warto byæ. Jest nam tu bowiem da-
wany pokarm, w którym tkwi ¿yciodajna moc. Przypomnijmy
bardzo wa¿ne s³owa œw. Paw³a, przypomniane w dziœ czyta-
nym fragmencie Listu do Filipian; „Wszystko mogê w Tym,
który mnie umacnia” (Flp 4,13). Jak¿e wa¿na myœl, jak¿e wa¿-
ne, pocieszaj¹ce stwierdzenie. Ze wszystkim sobie damy radê,
gdy bêdziemy od Boga przyjmowaæ Jego umocnienie. Spoty-
kamy dziœ coraz wiêcej ludzi narzekaj¹cych. Niektórzy mó-
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wi¹: ja ju¿ nie wytrzymujê; ja ju¿ znajdujê siê u kresu si³, o mnie
chyba ju¿ Bóg zapomnia³ albo w ogóle Go nie ma, bo skoro
by³by, to przecie¿ nie by³oby mi tak Ÿle. „Wszystko mogê
w Tym, który Mnie umacnia”. Tych, którzy Eucharystiê prze-
¿ywaj¹ dobrze, nikt nie jest w stanie pokonaæ. Ci wszystko
zdo³aj¹ przetrzymaæ. „Wszystko mogê w Tym, który mnie
umacnia”. Dlatego przychodŸmy na ucztê Baranka, nabieraj-
my mocy, byœmy wszystko mogli wykonywaæ razem z Tym,
który nas umacnia.

Prawdziwa m¹droœæ?

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a i pw. œw. El¿biety – 12 X 1997

Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

1. Ró¿ne wizje m¹droœci

Jednym z pozytywnych przymiotów cz³owieka jest m¹-
droœæ. Wielu marzy o tym, ¿eby staæ siê m¹drym. Jednak¿e
m¹droœæ bywa ró¿nie rozumiana. Niektórzy nazywaj¹ m¹dry-
mi tych, którzy potrafi¹ dobrze organizowaæ sobie ¿ycie, któ-
rzy umiej¹ siê bogaciæ, s¹ zaradni, nie pozwol¹ siê innym wy-
manewrowaæ. Jest to m¹droœæ tego œwiata, która g³osi has³a:
nie b¹dŸ g³upi, rozpychaj siê na lewo i na prawo, bo w prze-
ciwnym przypadku do niczego nie dojdziesz. Dbaj tylko o swo-
je. Nie podoba siê nam taka m¹droœæ. Jest to raczej przebie-
g³oœæ, a nie prawdziwa m¹droœæ.

S¹ te¿ tacy, którzy idea³ m¹droœci upatruj¹ w posiadaniu
w³adzy, znaczenia, s³awy, a tak¿e wielkiej wiedzy. ¯ycie po-
ucza, ¿e postawa tego typu niekoniecznie czyni cz³owieka praw-
dziwie m¹drym. Nawet wielka wiedza nie zawsze ³¹czy siê
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z m¹droœci¹. Spotykamy czasem ludzi o du¿ej erudycji, nie-
przeciêtnej wiedzy, jednak¿e nie zawsze jesteœmy sk³onni na-
zywaæ ich m¹drymi. S¹ przecie¿ tacy, którzy wiedzê, naukê
wykorzystuj¹ do poni¿ania cz³owieka. Wiemy z historii, ¿e
wiele wynalazków naukowych, technicznych znajdowa³o swoje
pierwsze zastosowanie na wojnach. Przeró¿ne przewrotne ide-
ologie wykorzystywa³y i wykorzystuj¹ naukê, wiedzê do wal-
ki z cz³owiekiem.

Czym zatem jest prawdziwa m¹droœæ? Poszukajmy odpo-
wiedzi w dzisiejszym s³owie Bo¿ym.

2. Prawo Dekalogu i Prawo Ewangelii najwy¿sz¹ m¹droœci¹

Najpierw zauwa¿my, ¿e prawdziwa m¹droœæ jest w Piœmie
Œw. bardzo wychwalana. W czytaniu pierwszym natrafiliœmy
na przepiêkn¹ modlitwê cz³owieka natchnionego: „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).

Autor, otrzymawszy dar m¹droœci, wskazuje na jej wielk¹
wartoœæ, wielk¹ cenê. M¹droœæ jest wa¿niejsza ni¿ z³oto, sre-
bro, a nawet zdrowie. Czym jednak jest owa, tak wychwalana,
m¹droœæ? OdpowiedŸ na to pytanie znajdujemy w dzisiejszej
Ewangelii. Chrystus zapytany przez m³odzieñca, w jaki spo-
sób osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne, wskazuje na przykazania. Zacho-
wanie Bo¿ych przykazañ jest wed³ug Niego fundamentem i po-
cz¹tkiem m¹droœci. M¹droœæ w znaczeniu biblijnym uto¿sa-
mia siê wiêc z zachowaniem Bo¿ego Prawa. Byæ m¹drym dla
¯yda znaczy³o tyle, co byæ cz³owiekiem wiernym Bogu, cz³o-
wiekiem religijnym. Byæ m¹drym znaczy³o liczyæ siê zawsze
z Bogiem – realizowaæ Bo¿y plan dzia³ania. W takim ujêciu
najwiêksz¹ m¹droœæ reprezentuje Jezus Chrystus. Ca³e swoje
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¿ycie oddaje Ojcu. Ci¹gle przypomina, ¿e pe³ni wolê Ojca.
Jest wierny swej misji a¿ do œmierci krzy¿owej. Bêd¹c wier-
nym Ojcu, wzywa ludzi do wstêpowania w swoje œlady. Ka¿e
ludziom realizowaæ program ¿ycia wed³ug Bo¿ych przykazañ.

Jednak¿e Chrystus w rozmowie z m³odzieñcem proponuje
jeszcze coœ wiêcej, wskazuje na wy¿szy jeszcze stopieñ m¹-
droœci: „Jednego ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ
i chodŸ za Mn¹” (Mk 10,21).

M³odzieniec nie skorzysta³ z propozycji Chrystusa. Nie
przeszed³ podniesionej poprzeczki. Spasowa³. Odszed³ zasmu-
cony. ¯al mu by³o opuœciæ swoj¹ posiad³oœæ, swe mienie. Je-
zus, widz¹c to, mówi uczniom o tym, jak trudno bogatym siê
zbawiæ. Jezus zaproponowa³ wiêc o wiele surowszy, a zara-
zem doskonalszy program ¿ycia, nowy, doskonalszy model m¹-
droœci. Ka¿e staæ siê ubogim i naœladowaæ siebie w dobroci,
w mi³osierdziu, w s³u¿bie drugim ludziom. Ten trudny program
wielu jednak podjê³o. Historia Koœcio³a zna takich ludzi. Wy-
mieñmy spoœród nich tylko dwie osoby: z historii i ze wspó³-
czesnoœci. Wska¿my najpierw œw. Franciszka z Asy¿u. Jego
¿ycie œwiadczy, ¿e wzi¹³ na serio s³owa Pana Jezusa: „Sprze-
daj wszystko, co masz, i chodŸ za Mn¹”. Franciszek opuszcza
rodzinny dom, bogatego ojca. Rezygnuje z ciep³ych posi³ków,
z wygodnego spania, z dworskiego ¿ycia. Przywdziewa wór,
przepasuje siê pasem. Nic z sob¹ nie bierze i idzie do trêdowa-
tych, opuszczonych przez wszystkich. Przewija rany chorym,
odszukuje g³odnych, biednych, niesie im pomoc. Nie ka¿e siê
braciom troszczyæ zbytnio o sprawy doczesne, nie ka¿e gro-
madziæ skarbów na tej ziemi. Bardzo kocha przyrodê, kwiaty,
s³oñce. Pisze hymny na czeœæ Boga, s³oñca, wody. Ka¿e siê
pochowaæ w ziemi przeklêtej, poœrodku skazañców i samobój-
ców, poœród najgorszych tego œwiata. To by³a Franciszkowa
wielkoœæ, Franciszkowa m¹droœæ. Druga postaæ o podobnej
postawie to Matka Teresa z Kalkuty. Opuœci³a swoj¹ ojczy-
znê. Przywdzia³a habit zakonny i posz³a na s³u¿bê najubo¿-
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szym, najbiedniejszym z biednych. Mówi³a, ¿e w jej przytu³-
kach nikt nie umiera³ niekochany. Jej œmieræ poruszy³a niemal
ca³y œwiat, tak¿e niechrzeœcijañski. Po jej œmierci premier In-
dii powiedzia³, ¿e „w pierwszej po³owie XX wieku prowadzi³
nas wielki Gandhi, a w drugiej po³owie naszego stulecia pro-
wadzi³a nas Matka Teresa”. Na pogrzeb Matki Teresy przyje-
chali tak¿e przedstawiciele religii niechrzeœcijañskich. Sk³a-
dali ho³d wielkiemu, m¹dremu cz³owiekowi, który autentycz-
nie s³u¿y³, ¿y³ do koñca Ewangeli¹.

3. Nasza droga do m¹droœci

Droga m³odzie¿y, drodzy wyznawcy i przyjaciele Jezusa
Chrystusa, jesteœcie studentami naszej teologicznej Uczelni.
To w³aœnie nasza Uczelnia zajmuje siê wiedz¹, która jest m¹-
droœci¹. Jest to m¹droœæ dotycz¹ca cz³owieka, jego pochodze-
nia, godnoœci, praw i obowi¹zków, jego ostatecznego przezna-
czenia. M¹droœæ tê czerpiemy nie tylko z doœwiadczenia histo-
rycznego, ale przede wszystkim od samego Boga, który jest Ÿró-
d³em prawdziwej m¹droœci. To w³aœnie na naszej Uczelni po-
chylamy siê nad obrazem cz³owieka namalowanym mistrzow-
skim pêdzlem Syna Bo¿ego. Ten obraz jest najpiêkniejszy i naj-
prawdziwszy. Bóg bowiem zna siê najlepiej na cz³owieku, wie,
co cz³owiekowi jest potrzebne, wie, na jakich drogach mo¿e on
zasmakowaæ ¿ycia, staæ siê m¹drym i szczêœliwym.

Ceñmy sobie to, ¿e dane jest nam studiowaæ tê w³aœnie m¹-
droœæ, na tej w³aœnie Uczelni. Tej m¹droœci potrzebuj¹ ludzie.
To jest ten dar, który winniœmy przekazywaæ cz³owiekowi,
œwiadczyæ o Chrystusie s³owem i czynem.

Zaczynaj¹c dziœ nowy rok akademicki, nowy etap forma-
cji duchowej i teologicznej, ¿yczê wszystkim wyk³adowcom
i s³uchaczom, aby ten rok by³ rokiem wzrastania w m¹dro-
œci, aby tê m¹droœæ udawa³o siê nam wprowadzaæ w nasze
¿ycie osobiste, rodzinne i spo³eczne, aby udawa³o siê nam t¹
m¹droœci¹ promieniowaæ na otoczenie. Proœmy dzisiaj o to
Ducha Œwiêtego w tej Eucharystii. Oby modlitwa mêdrca
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Pañskiego sta³a siê modlitw¹ ka¿dej i ka¿dego z nas: „Mo-
dli³em siê i dano mi zrozumienie, przyzywa³em, i przyszed³
na mnie duch M¹droœci”.

Jêzyk w s³u¿bie prawdy i mi³oœci

Kaplica PWT – 21 II 1998

Jk 3,1-10; Mk 9,2-13

1. Wymowa Przemienienia Pañskiego

Dnia 8 lutego 1998 r. czyta³em niniejszy fragment Ewan-
gelii na górze Tabor. Wyg³osi³em potem homiliê do kap³anów
– pielgrzymów, z którymi przebywa³em w Ziemi Œwiêtej. Przy-
pomnijmy sobie, jakie jest teologiczne znaczenie opisanego
w Ewangelii faktu. Jezus przed trzema wybranymi uczniami
ods³oni³ swoje bóstwo, da³ im poznaæ, kim naprawdê jest.
Chcia³ ich przez to umocniæ na nadchodz¹cy czas mêki i œmierci
krzy¿owej. By³o to bardzo szczêœliwe i radosne doœwiadcze-
nie. Dlatego Piotr wyzna³: „Panie, dobrze nam tu byæ”; czy
w innym t³umaczeniu: „Panie, dobrze, ¿e tu jesteœmy”. D³ugo
pamiêta³ to prze¿ycie, dlatego w póŸniejszym nauczaniu wra-
ca³ do tego szczególnego wydarzenia.

Koœció³ od samego pocz¹tku widzia³ w fakcie przemienie-
nia Chrystusa zapowiedŸ przysz³ego przemienienia wszystkich
Jego wyznawców. W scenie przemienienia otrzymujemy tak-
¿e bardzo wa¿ne stwierdzenie i wezwanie Ojca niebieskiego,
tycz¹ce Chrystusa i naszej wiêzi z Nim: »To jest Syn mój wy-
brany, Jego s³uchajcie«. Bóg da³ nam swego Syna, abyœmy Go
s³uchali. Kto Go s³ucha, nigdy nie przegrywa. Wygrywa ¿ycie
doczesne i wieczne.
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2. Wezwani do duchowej przemiany

Gdy w naszych wspólnotach parafialnych czytamy Ewan-
geliê o Pañskim przemienieniu, a czytamy j¹ dwukrotnie:
w drug¹ niedzielê Wielkiego Postu i 6 sierpnia, wówczas roz-
wijamy zwykle temat przemiany. S¹ ró¿nego rodzaju przemia-
ny. S¹ przemiany biologiczne, które zachodz¹ nieustannie
w otaczaj¹cym nas œwiecie. Noc przemienia siê w dzieñ, dzieñ
w noc; zima przechodzi w wiosnê, wiosna w lato, lato w je-
sieñ. W œwiecie istot ¿ywych ma miejsce ustawiczna przemia-
na materii. W naszym organizmie np. nieustannie kr¹¿y krew,
bije serce, zachodz¹ przeró¿ne reakcje organiczne, chemicz-
ne, które badaj¹ ró¿ne nauki. Musimy powiedzieæ, ¿e wymie-
nione zmiany dokonuj¹ siê w zasadzie bez naszej woli. Nie
mamy na te zmiany prawie ¿adnego wp³ywu. Nie mo¿emy np.
zatrzymaæ bicia naszego serca. Nie mo¿emy zatrzymaæ obie-
gu krwi. St¹d te¿ zmiany biologiczne nie maj¹ kwalifikacji
moralnej, bo dokonuj¹ siê w zasadzie poza nasz¹ œwiadomo-
œci¹ i wolnoœci¹.

Zachodz¹ tak¿e tu, na ziemi, zmiany duchowe. Dokonuj¹
siê one w nas, bytach osobowych. Na te zmiany mo¿emy wy-
wieraæ wyraŸny wp³yw. Mo¿emy je inicjowaæ i przeprowa-
dzaæ dziêki naszej woli, dziêki naszym wolnym decyzjom.
W duchowych przemianach mo¿emy wyró¿niæ zmiany do-
konuj¹ce siê w naszym intelekcie i w naszej woli. Maj¹ one
potem wp³yw na dziedzinê naszego dzia³ania. Je¿eli pozna-
jemy, to przybywa nam wiedzy o tym, co poznajemy. Nie-
które informacje zapominamy, a inne poszerzamy i pog³êbia-
my. Poznajemy tak¿e rzeczy w aspekcie ich wartoœci. Od-
krywamy coœ jako dobro, które jest godne naszego po¿¹da-
nia. To dobro wyzwala w nas powinnoœæ d¹¿enia do niego.
W dziedzinie duchowo-poznawczej jesteœmy tak¿e œwiadka-
mi zmian przekonañ. Mówimy o tzw. metanoi, czyli zmianie
naszej mentalnoœci, od której zaczyna siê wewnêtrzna prze-
miana prowadz¹ca do nawrócenia. Zmiany w dziedzinie na-
szego myœlenia poci¹gaj¹ za sob¹ zmiany w dziedzinie na-
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szych wyborów moralnych, przemiany w podejmowaniu de-
cyzji, a te z kolei mog¹ wp³ywaæ na zmianê naszego postê-
powania. O potrzebie takich w³aœnie zmian w sferze naszego
myœlenia, wybierania i dzia³ania mówi³ czêsto sam Chrystus.
Wzywa³ ci¹gle do metanoi, do przemian duchowych: od z³a
do dobra, od dobra mniejszego do wiêkszego. Zmiany tego
typu wymagaj¹ wysi³ku z naszej strony i staj¹ siê podstaw¹
do gromadzenia zas³ug.

Mówi¹c o przemianach, nale¿y jeszcze wspomnieæ o spe-
cyficznej formie zmian duchowych, jakimi s¹ przemiany nad-
przyrodzone. S¹ one przedmiotem naszej wiary. Tak¹ przemia-
n¹ nadprzyrodzon¹, w któr¹ wierzymy, jest np. przemiana chle-
ba w Cia³o Pañskie i przemiana wina w Krew Pañsk¹, które
zachodz¹ w Eucharystii. Przemiany nadprzyrodzone zachodz¹
tak¿e przy sprawowaniu innych sakramentów œw. Wierzymy,
¿e one rzeczywiœcie zachodz¹ i ¿e s¹ dokonywane moc¹ Du-
cha Œwiêtego.

Wreszcie odnotujmy jeszcze przemianê, która nast¹pi na
koñcu czasu, w chwili zmartwychwstania naszych cia³. Cia³a
nasze bêd¹ przemienione na wzór zmartwychwsta³ego cia³a
Chrystusa. Ta koñcowa przemiana, która jest tak¿e nazywana
przebóstwieniem, czy koñcowym uwielbieniem, bêdzie ca³-
kowitym darem, który otrzymamy od Boga.

3. Wezwani do czuwania nad naszym jêzykiem

Zwróæmy jeszcze uwagê na potrzebê przemiany w dziedzi-
nie naszej mowy. Aposto³ Jakub dziœ przypomnia³ nam o grze-
chach jêzyka. Nasze s³owo, nasz jêzyk mo¿e s³u¿yæ prawdzie
i dobru, ale mo¿e tak¿e byæ na us³ugach k³amstwa i z³a. W na-
szych s³owach uwielbiamy Boga. Naszymi s³owami potrafi-
my pocieszaæ ludzi. Poprzez s³owa przekazujemy prawdê. Jed-
nak¿e s¹ tacy, którzy w s³owach rozsiewaj¹ k³amstwo i s³owa-
mi dokuczaj¹ drugim. Ciosy zadawane s³owami niekiedy bar-
dziej bol¹ ani¿eli ciosy zadawane rêk¹ czy jakimœ innym na-
rzêdziem karania. Ile¿ nieszczêœæ wœród ludzi dokonuje siê za
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spraw¹ naszego jêzyka. Dlatego winniœmy czuwaæ nad naszym
mówieniem.

Proœmy Chrystusa, abyœmy zabiegali o przemianê naszych
umys³ów i serc, abyœmy zawsze przemawiali jêzykiem praw-
dy i mi³oœci, jêzykiem serca.

Ucztowanie z Panem nasz¹ moc¹ w nowym
roku akademickim

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a i pw. œw. El¿biety – 10 X 1999

Iz 25,6-10a; Flp 4-12-14.19-20; Mt 22,1-14

1. Wymowa wspólnego ucztowania

Cz³owiek, jako istota duchowo-cielesna, z racji biologicz-
nych potrzebuje od¿ywania. Spo¿ywamy posi³ki indywidual-
nie, niekiedy w poœpiechu, czasem w drodze. S¹ jednak dni,
kiedy zasiadamy wspólnie do sto³u w naszej najbli¿szej rodzi-
nie czy w gronie przyjació³. Tak bywa w czasie Wigilii Bo¿e-
go Narodzenia, kiedy jesteœmy przy stole razem, tak bywa te¿
w niektóre wybrane dni. Ka¿da rodzina ma w tym wzglêdzie
swoje tradycje. Zdarzaj¹ siê tak¿e w naszym ¿yciu posi³ki
szczególne, wyj¹tkowe. Mo¿na tu wymieniæ przyjêcia, uczty
weselne, niektóre przyjêcia imieninowe czy urodzinowe, przy-
jêcia z okazji Pierwszej Komunii œw., niekiedy spotkania z ra-
cji awansu czy otrzymania jakiejœ nagrody. Przyjêciom, ucztom
tego rodzaju zwykle towarzyszy wielka radoœæ. Dodajmy jesz-
cze, ¿e na takie szczególne przyjêcia przychodzimy odœwiêt-
nie ubrani. Niekiedy zabieramy ze sob¹ prezenty. Musimy przy-
znaæ, ¿e nasze uczestnictwo w mi³ych, radosnych ucztach przy-
nosi nam du¿o satysfakcji i zadowolenia.
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Ucztowanie odbywa siê nie tylko miêdzy samymi ludŸmi.
S¹ takie uczty, w czasie których ucztujemy z Bogiem. O ta-
kich ucztach mówi nam dzisiejsza liturgia s³owa.

2. Nasze ucztowania z Bogiem

Pismo Œw. opowiada nam o ró¿nych ucztach. W wielu
z nich bra³ udzia³ sam Syn Bo¿y, Jezus Chrystus. Dla przyk³a-
du wymieñmy tu kilka: wesele w Kanie Galilejskiej, uczta u cel-
nika Mateusza, uczta u Zacheusza, spotkanie przy stole u pew-
nego faryzeusza, wreszcie uczta w Wieczerniku, któr¹ popu-
larnie nazywamy Ostatni¹ Wieczerz¹. Chrystus w Ewangelii
dzisiejszej niedzieli opowiada o uczcie, któr¹ król wyprawi³
swojemu synowi i wys³a³ zaproszenie do wielu goœci, aby przy-
byli razem radoœnie ucztowaæ. Zaproszeni zlekcewa¿yli zapro-
szenie gospodarza. Król siê bardzo rozgniewa³ i kaza³ ukaraæ
tych, którzy nie chcieli przyjœæ. Kaza³ wprowadziæ innych na
ucztê, by ca³a sala zape³ni³a siê biesiadnikami. I znowu sta³o
siê coœ nieoczekiwanego i niepokoj¹cego. Wœród biesiadników
król spotka³ cz³owieka, który nie by³ przybrany w strój wesel-
ny.I znowu siê uniós³ siê gniewem i okaza³ swoje niezadowo-
lenie.

Owa przypowieœæ poucza nas, ¿e jesteœmy ci¹gle zaprasza-
ni na ucztowanie z Bogiem. Tak¹ najczêstsz¹ uczt¹, w której
uczestniczymy i na której ucztujemy z Bogiem, jest Msza œw.,
Eucharystia. Rozpoznajemy to po tym, ¿e podczas Eucharystii
jest nam dawany pokarm i napój.

Ws³uchuj¹c siê uwa¿nie w dzisiejsz¹ przypowieœæ, dowia-
dujemy siê, ¿e na ucztowanie z Bogiem przychodzi siê w od-
powiednim stroju, przychodzi siê w szacie godowej. Ta od-
œwiêtna szata godowa – to nie tyle nasze odœwiêtne ubranie,
œwi¹teczna suknia, p³aszcz, buty, ale to przede wszystkim od-
œwiêtna szata naszego wnêtrza, naszego serca. Œwi¹teczny strój
cz³owieka, zd¹¿aj¹cego na spotkanie z Chrystusem na uczcie
eucharystycznej – to w³aœnie czyste sumienie, czyste serce.
Ozdobê tej szaty stanowi¹ piêkne, szlachetne przymioty ludz-
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kiego serca, dobre uczynki, poœwiêcenia. Zatroskani o ze-
wnêtrzne szaty, zapatrzeni w nowoczesny wystrój mieszkañ,
urzêdów, sklepów i ulic, tak ³atwo mo¿emy zapomnieæ o po-
trzebie stroju weselnego dla naszej duszy. Mo¿e siê zdarzyæ
tak, ¿e pod piêkn¹, modn¹ kreacj¹ znajduje siê bardzo brudna
i brzydka dusza, wnêtrze cz³owieka wype³nione grzechami,
wadami. A mo¿e i z kolei byæ tak, ¿e pod przepoconymi ubra-
niami roboczymi, pod zwyk³ymi p³aszczami kryje siê wspa-
nia³y strój duszy. Idea³em by³oby, gdyby naszej estetyce ze-
wnêtrznej, schludnemu, czystemu strojowi zewnêtrznemu od-
powiada³, towarzyszy³ piêkny, ozdobiony dobroci¹ i mi³oœci¹
strój wewnêtrzny.

3. Ucztowanie z Chrystusem Ÿród³em mocy w naszej for-
macji duchowej i teologicznej

Drodzy przyjaciele, rozpoczynacie w tych dniach nowy etap
swojej formacji w ramach kolegiów i studiów z³¹czonych z na-
szym Papieskim Wydzia³em Teologicznym we Wroc³awiu.
Niektórzy znajduj¹ siê ju¿ nieco dalej. Przybyli dzisiaj, by otrzy-
maæ dyplom – jako poœwiadczenie ukoñczenia pewnego etapu
formacji w ramach wspomnianych instytucji. Jakie dyrekty-
wy zabierzemy z sob¹ w nowy rok akademicki? – Sformu³uj-
my je w œwietle wskazañ Bo¿ego s³owa, które zosta³o dziœ
wœród nas og³oszone.

a) Uczta Pañska jest ponawiana. Chrystus nie przestaje nas
zapraszaæ. Bo¿e zaproszenie jest permanentne. Bóg chce z na-
mi ucztowaæ, przebywaæ, nie tylko kiedyœ, w wiecznoœci, ale
tak¿e tu, na ziemi.

b) Nale¿y byæ wra¿liwym na Bo¿e zaproszenie. Bogu nie
powinno siê odmawiaæ. Nie wolno siê wymawiaæ i podawaæ
ró¿nych powodów naszego opuszczania ucztowania z Bogiem.
Bóg nie lubi, jak mu ludzie odmawiaj¹, jak gardz¹ Jego zapro-
szeniem.

c) Na ucztê z Panem Bogiem winniœmy przychodziæ w od-
œwiêtnej szacie – nie tylko tej zewnêtrznej, ale przede wszyst-
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kim – tej wewnêtrznej. Jak szatê pobrudzi³eœ, jak siê wymaza-
³eœ w b³ocie grzechu, na³ogu, to trzeba siê umyæ, trzeba ubra-
nie, garnitur, sukniê wypraæ. Bóg ma wszelkie proszki na zmy-
cie brudu, na usuniêcie plam grzechu. Dlatego nie lekcewa¿-
my Bo¿ej przestrogi. Przypomnijmy jeszcze raz, ¿e król siê
bardzo zrozgniewa³, gdy zobaczy³ na sali weselnej cz³owieka
nie maj¹cego stroju weselnego. Raz jeszcze podkreœlmy, ¿e
chodzi tu przede wszystkim o strój duchowy, o strój naszego
serca i naszego umys³u.

d) Na uczcie Pañskiej jest nam dawany dar prawdy i dar
Chleba. Prawdê przyjmujemy w Bo¿ym s³owie. W Chlebie eu-
charystycznym otrzymujemy ¿yciodajn¹ moc. Dziêki tej mocy
mo¿emy z³o dobrem zwyciê¿aæ. Dziêki tej mocy mo¿emy
wytrwaæ na drodze cierpienia, mo¿emy pokonywaæ trudne
¿yciowe doœwiadczenia. Aposto³ dziœ przypomnia³: „Wszyst-
ko mogê w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Dlatego
w trakcie naszej formacji teologicznej, katechetycznej, rodzin-
nej przychodŸmy na ucztê Baranka. Od Niego nabierajmy
mocy. W Nim jest nasze zwyciêstwo.

Tajemnica szczêœcia w ma³¿eñstwie

Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a – 22 X 2000

Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

1. D¹¿enie do wielkoœci – pragnienie wpisane w ludzk¹ naturê

W ludzk¹ naturê wpisane s¹ ró¿ne d¹¿enia. Czasem nazy-
wamy je potrzebami. S¹ potrzeby, po¿¹dania cielesne, orga-
niczne, jak np. odczucie g³odu, pragnienia, potrzeba snu. Od-
najdujemy tak¿e w naszej naturze potrzeby, pragnienia wy¿sze.
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Jednym z nich jest d¹¿enie do znaczenia, do wielkoœci. Wielu
chce coœ znaczyæ, chce byæ wa¿nymi. Ró¿ne te¿ stosuje siê
œrodki, by osi¹gn¹æ ten cel. Jedni trzymaj¹ siê klamki tych,
którzy ju¿ coœ znacz¹, po prostu trzymaj¹ z tymi, którzy wiele
mog¹, którzy decyduj¹. Gdy siê zmienia w³adza, oni te¿ siê
zmieniaj¹, gdy zjawia siê ktoœ wp³ywowy i wiele mog¹cy, to
ci s¹ tu¿ obok. Na plecach drugich chc¹ siê windowaæ do góry.

Mo¿e coœ z takiej postawy mieli Jakub i Jan, synowie Zebe-
deusza, gdy prosili Chrystusa o wysokie stanowiska przy Nim,
w Jego królestwie. A wiêc tendencja do wielkoœci drzemie u wie-
lu, nie by³a obca nawet najbli¿szym uczniom Chrystusa.

Zauwa¿my tak¿e, ¿e s¹ tacy, którzy obieraj¹ uczciw¹ drogê
do stawania siê wielkim. Wydeptuj¹ sobie drogê do wielkoœci
przez pracowitoœæ, gorliwoœæ, rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ.

Spotykamy siê te¿ w ¿yciu z rywalizacj¹ o pierwszeñstwo.
Sportowcy walcz¹ o pierwsze miejsce na mecie, pierwsze miej-
sce w skokach, w rzutach, w turniejach, w konkursach. Nie-
którzy studenci zabiegaj¹ o pierwsze miejsce na roku, w stu-
diach, pierwsze miejsce wœród nagradzanych. Te zabiegi, by
staæ siê wielkim, mog¹ byæ moralnie dobre. Spotykamy jed-
nak czasem fa³szyw¹ wizjê wielkoœci. Jedni szukaj¹ j¹ w do-
minacji nad drugimi. Inni widz¹ j¹ w zdobywaniu w³adzy do-
czesnej. Lubi¹ byæ prze³o¿onymi i wydawaæ polecenia, zarz¹-
dzaæ finansami, czuæ siê przy tym kimœ wa¿nym i wywy¿szaæ
siê nad drugich. S¹ te¿ tacy, którzy wielkoœæ swoj¹ widz¹ w zdo-
bywaniu s³awy i popularnoœci. Chc¹ znajdowaæ siê na pierw-
szych stronicach gazet. Prze¿ywaj¹ niezwyk³¹ satysfakcjê, gdy
kiedyœ siebie zobacz¹ na ekranie telewizora. Jeszcze inni wiel-
koœæ widz¹ w bogactwie. Dlatego te¿ ich wszystkie wysi³ki
¿yciowe zmierzaj¹ ku pomna¿aniu dóbr doczesnych. Gdy siê
czegoœ dorobi¹, z satysfakcj¹ mówi¹ o tym i daj¹ odczuæ swo-
j¹ wy¿szoœæ w stosunku do biedniejszych.

Chrystus zna³ te wszystkie niezdrowe tendencje, które tak-
¿e ujawnia³y siê wœród jego uczniów, dlatego ich poucza³, na
jakich drogach maj¹ stawaæ siê wielkimi i pierwszymi.
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2. Chrystusowa propozycja – wielkoœæ i pierwszeñstwo

przez s³u¿bê

„Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, uci-
skaj¹ je, a ich wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie tak bê-
dzie miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ siê staæ
wielkim, niech bêdzie s³ug¹ waszym. A kto by chcia³ byæ pierw-
szym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem wszystkich.
Bo i Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby
s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu” (Mk 10,42-45). W
kolejn¹ niedzielê naszego ¿ycia otrzymujemy przypomnienie,
jak powinna wygl¹daæ nasza droga do wielkoœci i do pierw-
szeñstwa. Jest to droga s³u¿by drugim, jest to postawa bycia
niewolnikiem, czyli bycia wykonawc¹ woli drugiego. Na tej
drodze cz³owiek staje siê darem dla drugiego i troszczy siê
przede wszystkim o dobro drugiego. Tego rodzaju droga do
wielkoœci, droga s³u¿by, ³¹czy siê zawsze z cierpieniem, ofia-
r¹, poœwiêceniem. Dwaj uczniowie Chrystusa, synowie Zebe-
deusza, prawdopodobnie nie wiedzieli, ¿e prosz¹c o wysokie
miejsce w Jego królestwie, prosili zarazem dla siebie o krzy¿.
Dlatego Jezus powiedzia³ do nich: „Nie wiecie, o co prosicie.
Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ?” (Mk 10,38). Kto
chce byæ przy Chrystusie, kto chce szukaæ wielkoœci i pierw-
szeñstwa na drodze wskazanej przez Niego, ten musi decydo-
waæ siê na wziêcie krzy¿a, ten musi decydowaæ siê na przyjê-
cie cierpienia. Mi³oœæ bowiem urzeczywistnia siê przez ofiarê,
przez krzy¿.

Jezus prowadzi uczniów do Jerozolimy i mówi im o cier-
pieniu: „Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Cz³owieczy zo-
stanie wydany arcykap³anom i uczonym w Piœmie. Oni ska¿¹
Go na œmieræ i wydadz¹ Go poganom. I bêd¹ z Niego szydziæ,
opluj¹ Go, ubiczuj¹ i zabij¹, a po trzech dniach zmartwych-
wstanie” (Mk 10,33-34).

Jezus, zapowiadaj¹c swoje cierpienie, chcia³ uczniom wska-
zaæ na jego potrzebê i jednoczeœnie zapowiada³, ¿e oni tak¿e
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pójd¹ kiedyœ podobn¹ drog¹, bêd¹ piæ podobny kielich odrzu-
cenia, mêki.

3. Ma³¿eñstwo i rodzina miejscem stawania siê wielkim

Szczególnym miejscem stawania siê wielkim i pierwszym
jest rodzina. Na jej ³onie jak¿e jest stosowne pole do wzajem-
nej s³u¿by, do stawania siê wielkim, pierwszym. Na jej terenie
mamy tyle okazji do zapierania siê samego siebie, do przecho-
dzenia od postawy rz¹dzenia, rozkazywania, do postawy s³u-
¿enia drugim. Winniœmy uczyæ siê rz¹dzenia sob¹, panowania
nad sob¹, a nie nad drugimi. Innym winniœmy s³u¿yæ. Przypo-
mnia³ o tym Jan Pawe³ II ma³¿onkom i rodzicom, a tak¿e dzie-
ciom w czasie Jubileuszu Ma³¿eñstw i Rodzin, który odby³ siê
w Watykanie w po³owie paŸdziernika 2000 r. Przypomnia³ tam,
¿e dziecko nie jest jakimœ dodatkiem do ma³¿eñstwa, ale jest
jego wielkim darem.

Historia Koœcio³a, a tak¿e Koœció³ naszych dni zna wielu
bohaterów wiary, zna tych, którzy wydeptywali sobie œcie¿ki
do œwiêtoœci przez bezinteresown¹ s³u¿bê drugim, realizuj¹c¹
siê niekiedy w wysi³ku i cierpieniu. Wspomnijmy tu chocia¿-
by Stanis³awê Leszczyñsk¹, po³o¿n¹ z obozu oœwiêcimskie-
go, która w tym¿e obozie przyjê³a w strasznych warunkach 3
tysi¹ce porodów. To ona odwa¿y³a siê powiedzieæ w Auschwitz
doktorowi Mengele, ludobójcy z dyplomem lekarza niemiec-
kiej uczelni: „Nie, nigdy! Nie wolno zabijaæ dzieci”. Przeciw-
stawi³a siê jego rozkazowi natychmiastowego uœmiercania nowo
narodzonych dzieci. „Nigdy nie wykonam ich rozkazu, dla ma-
³ych niewini¹tek nie bêdê Herodem nigdy” – powtarza³a. Mi-
³oœæ Boga i bliŸniego postawi³a wy¿ej od w³asnego ¿ycia. Owej
mi³oœci s³u¿ebnej nauczy³a siê ju¿ w domu rodzinnym, u boku
matki i ojca. Potem ow¹ s³u¿bê pe³ni³a jako matka w swojej ro-
dzinie. Dlatego syn, który j¹ wspomina³ po latach, wyzna³, ¿e
mówiæ o niej – to jakby malowaæ najpiêkniejszy kwiat.

Drodzy, przygotowujecie siê na Podyplomowych Studiach
Nauk o Rodzinie do pracy w Koœciele w bardzo wa¿nym sek-
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torze. Zanim tam podejmiecie s³u¿bê, d¹¿cie ju¿ teraz do wiel-
koœci – tam, gdzie jesteœcie, tam, gdzie ¿yjecie, w³aœnie przez
s³u¿bê, przez otwieranie siê i poœwiêcanie siê drugim. Wielka
mi³oœæ, wielka s³u¿ba zaczyna siê w naszym domu, wœród naj-
bli¿szych. Czêsto mamy takie doœwiadczenie, ¿e ³atwo byæ
dobrym dla tych, którzy s¹ daleko, których spotykamy rzadko,
natomiast trudniej byæ oddanym wobec tych, z którymi na co
dzieñ ¿yjemy. Zapamiêtajmy jednak, ¿e nasza s³u¿ba w duchu
Ewangelii, musi natrafiæ na krzy¿, nie mo¿e obejœæ siê bez cier-
pienia. Kto siê nie poœwiêci, kto nie potrafi zapieraæ siê same-
go siebie i braæ krzy¿a na ka¿dy dzieñ, ten niczego nie doko-
na, ten bêdzie przeciêtniakiem. Takie jest to wa¿ne tak¿e, a mo-
¿e przede wszystkim, na ³onie ma³¿eñstwa i rodziny. Wypra-
szajmy sobie nawzajem tak¹ postawê u Chrystusa w tej nie-
dzielnej Eucharystii.

Wdziêcznoœæ – jej znaczenie i motywy

Koció³ pw. œw. Piotra i Paw³a – 14 X 2001

2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; £k 17, 11-19

1. Choroba na niewdziêcznoœæ

S³yszy siê dziœ mówi wiele o niewdziêcznoœci. Skar¿¹ siê
rodzice na swoje dzieci, na wnuków. Maj¹ w pamiêci swoje
zatroskanie o dobre wychowanie i wykszta³cenie swoich po-
ciech. Dzieci zaœ, gdy doros³y i siê usamodzielni³y, nie zawsze
poczuwaj¹ siê do wdziêcznoœci wobec nich za wszystko, co
otrzyma³y. Niewdziêcznoœæ widoczna jest tak¿e w innych krê-
gach ¿ycia spo³ecznego. Natrafia siê na ni¹ w ¿yciu politycz-
nym, gospodarczym, kulturowym. Osoby wypromowane, wy-
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niesione na barkach drugich, niekiedy szybko zapominaj¹
o swoich dobrodziejach. Robi¹ wra¿enie, jakby nikomu niczego
nie chcieli zawdziêczaæ.

Niewdziêcznoœæ jest duchow¹ chorob¹, która dotyka³a za-
wsze w jakimœ stopniu ludzi. Nale¿y siê z niej leczyæ i nie-
ustannie przechodziæ od postawy niewdziêcznoœci do wdziêcz-
noœci. Jeœli wdziêcznoœæ jest cenion¹ cnot¹, to trzeba siê jej
uczyæ,  zdobywaæ j¹ na przestrzeni ca³ego ¿ycia. Chodzi tu
oczywiœcie o wdziêcznoœæ wobec Boga i wobec drugiego cz³o-
wieka.

Na potrzebê wdziêcznoœci zwraca nam uwagê s³owo Bo¿e
dzisiejszej niedzieli. Wys³uchaliœmy ewangelicznego opowia-
dania o uzdrowieniu dziesiêciu trêdowatych. Bohaterem opo-
wiadania staje siê jeden z dziesiêciu – ten, który uzdrowiony
przez Jezusa, wraca do Niego, by Mu podziêkowaæ za otrzy-
man¹ ³askê: „widz¹c, ¿e jest uzdrowiony, wróci³, chwal¹c Boga
donoœnym g³osem, upad³ na twarz do nóg Jego i dziêkowa³
Mu” (£k 17,15-16). Pozostali uzyskali zdrowie i poszli dalej.
Nic wiêcej – poza uzdrowieniem – w nich siê nie sta³o. Tylko
ten, który wróci³, ¿eby podziêkowaæ, naprawdê siê przemieni³
– i fizycznie, i duchowo. Odpowiedzia³ wiar¹ i wdziêcznoœci¹.
„Wstañ, idŸ – powiedzia³ mu Jezus – twoja wiara ciê uzdrowi-
³a!” (£k 17,19).

Uzdrowiony i dziêkuj¹cy Samarytanin jest dla nas wezwa-
niem do przyjmowania postawy wdziêcznoœci wobec Boga
i wobec ludzi; jest przypomnieniem o piêknie i wadze wdziêcz-
noœci; przypomnieniem, ¿e dziêkowanie jest czymœ istotnym
w  chrzeœcijañstwie.

2. Czym jest postawa wdziêcznoœci?

Zreflektujmy tu dwa pytania. Najpierw pytanie: co chcemy
wyraziæ, kiedy mówimy Bogu: „dziêkujê?”. Mówiæ Bogu
„dziêkujê”, to mówiæ Mu „tak” – „tak” jako Dawcy, jako Stwór-
cy. Jest to zaakceptowanie tego, czym jesteœmy, czyli ¿e jeste-
œmy Jego stworzeniem, ¿e jesteœmy tak¿e Jego d³u¿nikami („Co



273

masz, czego byœ nie otrzyma³ od Boga?” – mawiaj¹ m¹drzy,
wierz¹cy ludzie). Przyjêcie takiej postawy wobec Boga winno
byæ dobrowolne i radosne, na wzór dzieci, które otrzymuj¹ coœ
od taty lub mamy, bez poczucia upokorzenia i umniejszenia.
Mówiæ Bogu „dziêkujê” oznacza: – jestem szczêœliwy, ¿e tak
jest, ¿e Ty jesteœ Bogiem, a ja Twoim stworzeniem!

Pytanie drugie: dlaczego mamy k³opoty z dziêkowaniem?
W dziêkowaniu przeszkadza nam nasz grzech. Grzech jest
bowiem niechêci¹ do mówienia Bogu „dziêkujê”, do uznania
siê za stworzenie. „Bêdziesz jak Bóg”, czyli nie bêdziesz mu-
sia³ nikomu dziêkowaæ, bêdziesz w pe³ni samodzielny, nie bê-
dziesz nikomu niczego zawdziêcza³.Tak¹ postawê przyj¹³ Lu-
cyfer. By³ najwspanialszym ze stworzeñ, ale wiedzia³, ¿e musi
za to dziêkowaæ Bogu. Co wiêc zrobi³? Wola³ byæ najniesz-
czêœliwszym ze stworzeñ, ale byæ nim na w³asny rachunek,
ni¿ najszczêœliwszym ze stworzeñ, ale zawdziêczaæ to Bogu.
Zamiast dziêkujê, czyli „tak”, powiedzia³ Bogu swe straszliwe
„nie”: non serviam – „nie bêdê s³u¿yæ” (por. Jr 2,20). Ludzie,
którzy odziedziczyli po Lucyferze postawê pychy, maj¹ du¿e
k³opoty z dziêkowaniem. Maj¹ tak¿e bardzo krótk¹ i wybiór-
cz¹ pamiêæ. Znamy takich, którym pomagali inni wywindo-
waæ siê w górê. A ci, gdy tylko wyszli na piedesta³, zapomnie-
li szybko o swoich dobroczyñcach. Ambicja i pycha zabi³a
w nich natychmiast poczucie wdziêcznoœci. Po prostu nie chc¹
nosiæ w sobie przekonania, ¿e komuœ coœ zawdziêczaj¹.  Dziê-
kowanie jest wiêc owocem pokory i wielkodusznoœci. W dziê-
kowaniu uznajemy nasze potrzeby i hojnoœæ innych.

3. Motywy dziêkowania

Pomyœlmy, za co winniœmy dziœ tu, w tej Eucharystii dziê-
kowaæ Bogu? U³ó¿my przynajmniej pocz¹tek listy z motywa-
mi wdziêcznoœci.

– Dziêkujmy Bogu za to, ¿e jesteœmy. Mog³o nas przecie¿
nie byæ, a oto jesteœmy; jesteœmy akurat w takim czasie dzie-
jów œwiata, w takim miejscu geograficznym; akurat na prze³o-
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mie stuleci i tysi¹cleci, akurat tu, w Polsce. Przecie¿ tego so-
bie nie wybraliœmy. Panie Bo¿e, dziêkujemy, ¿e jesteœ, bo i my
jesteœmy. Dziêkujê za moje „jestem”, dziêkujemy za „jestem”
tych, których kochamy.

– Dziêkujmy za Koœció³, który jest tak¿e nasz¹ Matk¹,
Matk¹ zatroskan¹ o nasz wieczny los – Koœció³, który jest na-
szym rodzinnym domem, w którym czujemy siê wszyscy krew-
nymi i bliskimi. Dziêkujmy, ¿e kieruje nim Papie¿ Polak, któ-
ry nobilituje nasz naród, który jest dziœ niekwestionowanym
autorytetem moralnym i religijnym œwiata.

– Dziêkujmy za ludzi, których dot¹d spotkaliœmy na dro-
dze naszego ¿ycia, którzy uczynili nas tymi, kim dziœ jeste-
œmy: za tych, którzy nas karmili i odziewali w rodzinnym domu,
uczyli pacierza, mi³oœci do Ojczyzny i Koœcio³a – i za tych,
którzy przejêli po rodzicach nasz¹ edukacjê: za naszych na-
uczycieli, za naszych mistrzów, za naszych wychowawców.

– Dziêkujmy za nasze  powo³anie, które wype³niamy. Niech
ono nam siê podoba, niech nasz cieszy i napawa wdziêczno-
œci¹. Ka¿de powo³anie jest wa¿ne, ka¿de mo¿na dobrze wy-
pe³niaæ. Nie zazdroœæmy innym, ale dziêkujmy za drogê ¿ycia,
na któr¹ wezwa³ nas Bóg.

– Dziêkujmy za ludzi, którzy dziœ tworz¹ z nami nasze ro-
dzinne ogniska, za naszych rodziców, za ¿ony, mê¿ów, dzieci,
wnuki; za tych wszystkich, którzy dziœ dbaj¹ o ciep³o i przy-
tulnoœæ naszych rodzinnych gniazd. To oni dziel¹ z nami te
najintymniejsze trudy codziennego ¿ycia.

– Dziêkujmy za dar studiów na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym we Wroc³awiu, za naszych wyk³adowców, za otrzy-
mywan¹ m¹droœæ teologiczn¹, m¹droœæ, która nie ma równej
sobie.

Przytoczon¹ listê powodów naszej wdziêcznoœci przed
Bogiem wyd³u¿my naszymi osobistymi s³owami podziêki, któ-
re nosimy w naszych sercach. Wtedy nasze podziêkowania bêd¹
zadatkiem na nastêpne dary Bo¿ej Opatrznoœci.
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C. Do s³uchaczy Studiów
Umiejêtnoœci Zarz¹dzania

Umiejêtnoœæ kierowania samym sob¹

Kaplica PWT – 26 X 2001

Rz 7,18-24; £k 12,54-59

1. Wezwani do kierowania

Trzy g³ówne w¹tki dadz¹ siê wydobyæ z dzisiejszej liturgii
s³owa. W¹tek pierwszy jest podniesiony przez fragment Listu
œw. Paw³a Aposto³a do Rzymian. Jest w nim mowa o drama-
cie wewnêtrznym, który rozgrywa siê w cz³owieku. Aposto³
wyra¿a ten dramat w s³owach: „Nie czyniê bowiem dobra, któ-
rego chcê, ale czyniê  to z³o, którego nie chcê […] Stwierdzam
w sobie prawo, ¿e gdy chcê czyniæ dobro, narzuca mi siê z³o.
Albowiem wewnêtrzny cz³owiek we mnie ma upodobanie
zgodne z Prawem Bo¿ym. W cz³onkach zaœ moich spostrze-
gam prawo inne, które toczy walkê z prawem mojego umys³u
i podbija mnie w niewolê […] Nieszczêsny ja cz³owiek!”
(Rz 7,19.21-24a). S¹ w cz³owieku dwa œwiaty, dwa sektory po-
zostaj¹ce wzglêdem siebie w ustawicznym napiêciu. Antropo-
logia chrzeœcijañska nazywa je œwiatem natury i osoby. Œwiat
natury zwi¹zany jest z naszym biologizmem, cielesnoœci¹. Sek-
tor osoby wi¹¿e siê z nasz¹ rozumnoœci¹ i wolnoœci¹. W pierw-
szym sektorze, w czêœci cielesnej, panuje determinizm, wy-
znaczony przez prawa biologiczne. W drugim doœwiadczamy
indeterminizmu, wolnoœci. Jest tu miejsce na dzia³anie prze-
ciwko sobie, miejsce na panowanie sobie, które wi¹¿e siê czê-
sto z samozaparciem.

Jest tu potrzebna integracja tego, co cielesne, zwi¹zane
z biologiczn¹ natur¹, z tym, co duchowe. Cz³owiek jest powo-
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³any do zaprowadzania jednoœci w sobie, jednoœci miêdzy tym,
co osobowe, i tym, co cielesne; jednoœci miêdzy duchem i cia-
³em, poznaniem i po¿¹daniem, myœleniem i dzia³aniem.

Cz³owiek jest jednoœci¹ psychofizyczn¹, cielesno-ducho-
w¹. Bardzo boleœnie prze¿ywamy roz³¹czenie duszy i cia³a
w chwili œmierci. Jesteœmy tak¿e rozbici niekiedy w naszym
wnêtrzu, w wymiarze naszego ducha. Dlatego prze¿ywamy
ró¿ne wewnêtrzne dramaty. Dzieje siê tak wtedy, gdy rozbija
siê jednoœæ myœlenia, mówienia i dzia³ania. Nie lubimy ludzi,
którzy co innego myœl¹, co innego mówi¹, a jeszcze co innego
czyni¹. Brak jednoœci mo¿liwy jest tak¿e miêdzy aktywnoœci¹
poznawcz¹ i po¿¹dawcz¹. To rozbicie ujawnia siê wtedy, gdy
czynimy coœ wbrew naszemu sumieniu, gdy nie ma jednoœci
miêdzy intelektem i wol¹. Zachodzi wtedy niezgodnoœæ miê-
dzy poznaniem, wybieraniem i wykonaniem. Pokonywanie
owego wewnêtrznego napiêcia, dramatu, czyli zaprowadzanie
w sobie jednoœci miêdzy tym, co cielesne i duchowe, poznaw-
cze i po¿¹dawcze, myœleniem i wykonaniem, jest elementem
naszej pracy nad sob¹, jest uczeniem siê kierowania samym
sob¹.

Mamy w sobie zakodowan¹ tendencjê do kierowania, rz¹-
dzenia. Uczymy siê w ¿yciu sztuki kierowania, zarz¹dzania.
Taki jest te¿ cel Podyplomowych Studiów Umiejêtnoœci Za-
rz¹dzania. Dziœ, na tej liturgii mo¿emy powiedzieæ, ¿e warun-
kiem dobrego zarz¹dzania drugimi jest zdolnoœæ do kierowa-
nia, rz¹dzenia samym sob¹. To owocne kierowanie samym sob¹
wydaje siê byæ trudniejsze od kierowania drugimi. Znamy do-
brych zarz¹dców, menagerów, kierowników. Cz³owiek potrafi
kierowaæ pojazdami, œrodkami lokomocji na l¹dzie, w powie-
trzu i na wodzie. Potrafi te¿ niekiedy znakomicie zarz¹dzaæ
instytucjami takimi, jak szko³a, uczelnia, szpital, przedsiêbior-
stwo, zak³ad pracy, jednostka wojskowa itd. Najwiêcej k³opo-
tu zwykle sprawia nam zarz¹dzanie, kierowanie sob¹.

Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e jeœli ktoœ nie potrafi panowaæ
sobie, siebie posiadaæ, czyli sob¹ kierowaæ, to nie jest te¿ zdolny
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do stawania siê darem dla drugiego cz³owieka, czyli nie jest
zdolny do mi³oœci. To stawanie siê bezinteresownym darem
dla drugiego nie mo¿e siê obyæ bez samozaparcia, wyrzecze-
nia, zaanga¿owania, poœwiêcenia. Przypomnijmy w tym miej-
scu s³owa samego Chrystusa: „Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech
siê zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy¿ swój i niech
Mnie naœladuje” (£k 9,23; por. tak¿e Mt 10,38; Mt 16,24; Mk
8,33).

2. Umiejêtnoœæ rozpoznawania znaków czasu

Drugi w¹tek dzisiejszej liturgii to rozpoznawanie znaków
czasów.  Bóg przemawia do nas w ró¿ny sposób. Przemawia
do nad przez dzie³o stworzenia, przez piêkno œwiata. Jest to
tzw. ksiêga œwiata napisana dla cz³owieka przez Boga. Baczna
obserwacja tego œwiata doprowadzi³a wielu do odkrycia Boga
jako sprawcy. Bóg przemawia do nas tekstami Pisma Œwiête-
go. Przemawia do nas w g³osie naszego sumienia. Przemawia
tak¿e do nas poprzez aktualne wydarzenia, te wielkie, znane
w ca³ym œwiecie i te, które rozgrywaj¹ siê w pobli¿u nas. S¹
to czasem Bo¿e upomnienia, wezwania do zmiany do ¿ycia,
do poprawy, do zachowania zaufania do Boga.

3. Dialog z przeciwnikami

I trzeci w¹tek dzisiejszej liturgii s³owa – to wezwanie do
dialogu z naszymi przeciwnikami. „Gdy idziesz do urzêdu ze
swym przeciwnikiem, staraj siê w drodze dojœæ z nim do zgo-
dy” (£k 12,58). Z przeciwnikami zatem nale¿y dialogowaæ.
Tak czyni³ np. Prymas Tysi¹clecia, kard. Stefan Wyszyñski.
Prowadzi³ dialog z w³adz¹ komunistyczn¹. W r. 1950 zawar³
nawet z ni¹ s³ynne porozumienie, które w³adza wkrótce ze-
rwa³a. By³ jednak zawsze gotowy do podjêcia dialogu.

Nie miewa siê w ¿yciu samych przyjació³. Trafiaj¹ siê nam
tak¿e wrogowie, adwersarze. Nale¿y z nimi prowadziæ roztrop-
ny dialog. Dialog wymaga od nas ducha pokory, tolerancji,
cierpliwoœci. Zdajemy sobie sprawê, co znaczy brak dialogu
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w ma³¿eñstwie, w rodzinie, zw³aszcza wtedy gdy zdarzaj¹ siê
jakieœ nieporozumienia. •le siê dzieje, gdy zanika rzeczowy
dialog miêdzy partiami i ugrupowaniami politycznymi. Wte-
dy maleje szansa na dobre decyzje parlamentarne, na sprawie-
dliwe rozstrzygniêcia rz¹dowe. Tak¿e cierpi¹ sk³ócone naro-
dy, które wykluczaj¹ dialog jako œrodek wzajemnego porozu-
mienia. Bolejemy od dawna nad brakiem konstruktywnego dia-
logu miêdzy narodem ¿ydowskim i palestyñskim. Wskutek
tego cierpi tak wiele ludzi, wskutek tego zamar³ w Ziemi Œwiê-
tej ruch turystyczny i pielgrzymkowy.

Proœmy w tej Eucharystii o nabywanie umiejêtnoœci kiero-
wania sob¹, o poprawne rozpoznawanie znaków czasu i o po-
stawê dialogu we wszystkich sektorach naszego ¿ycia. Niech
nowy rok akademicki bêdzie dobrym czasem nie tylko do zdo-
bywania wiedzy specjalistycznej w obranym kierunku studiów,
ale tak¿e niech bêdzie czasem zdobywania wy¿ej wskazanych
wartoœci.
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III. HOMILIE DO INNYCH GRUP
LUDZI NAUKI, SZTUKI I KULTURY

A. Do ludzi nauki i kultury

B³ogos³awieni, którzy s³uchaj¹
s³owa Bo¿ego

Do  uczestników XXIV Sympozjum Pracowników Naukowo-Dydaktycznych

Wy¿szych Uczelni Katolickich w Polsce. Kaplica MWSD – 25 IX 1990

 Prz 21,1-6.10-13; £k 8,19-21

1. Pokrewieñstwo naturalne

Nad tekstem dzisiejszej Ewangelii w lekcjonarzu mszalnym
widniej¹ s³owa: „Prawdziwi krewni Jezusa”. S³owa te s¹ stresz-
czeniem ca³ej perykopy ewangelicznej. Nietrudno zauwa¿yæ,
¿e w tekœcie jest mowa przynajmniej o dwóch rodzajach po-
krewieñstwa: o pokrewieñstwie naturalnym i pokrewieñstwie
duchowym.

Pokrewieñstwo naturalne bazuje na wiêzach krwi. Jezus
mia³ swoj¹ matkê. Mia³ swego opiekuna. Po stronie Maryi i Jó-
zefa byli krewni. Z t¹ najbli¿sz¹ rodzin¹ ¿y³ w œcis³ej wiêzi
przez ponad 30 lat. Zapewne odwiedza³ krewnych z rodzimy
ze strony matki i opiekuna. W czasie dzia³alnoœci publicznej
te¿ czasem przychodzi³ do domu rodzinnego w Nazarecie, gdzie
siê wychowywa³.

Ewangelia dzisiejsza œwiadczy, i¿ Maryja za swoimi krew-
nymi tak¿e odwiedza³a swego Syna, gdy ten naucza³. Za³a-
twia³a z Nim jakieœ sprawy.

Pokrewieñstwo naturalne jest udzia³em ka¿dego cz³owie-
ka, tak¿e ka¿dego z nas. Pamiêtamy swój rodzinny dom: ojca,
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matkê, braci, siostry. Póki ¿yj¹ rodzice, póki istnieje rodzinny
dom, odwiedzamy go, sk³adamy wizyty rodzicom, krewnym.
Przyjmujemy niekiedy u siebie goœci z rodzinnego domu. Gdy
rodziców zabraknie, gdy dom rodzinny przestaje istnieæ, wra-
camy do niego we wspomnieniach. Chowamy w pamiêci na-
szych najbli¿szych krewnych po najd³u¿sze lata. Takie jest to
pokrewieñstwo naturalne, bazuj¹ce na wspólnocie krwi. Na
bazie pokrewieñstwa naturalnego budowana jest wspólnota
¿ycia rodzinnego.

2. Pokrewieñstwo duchowe

Drugi rodzaj pokrewieñstwa – to pokrewieñstwo duchowe.
Mo¿e ono byæ ró¿nego rodzaju, ró¿nych stopni, poczynaj¹c
od znajomoœci, a koñcz¹c na wspólnocie religijnej. Zawi¹zuje
siê poprzez realizacjê wspólnych zainteresowañ, poprzez
wspóln¹ naukê, pracê, zabawê, poprzez wspólne prze¿ywanie
duchowych wartoœci.

Pokrewieñstwo duchowe urzeczywistniamy w ró¿nych for-
mach, w ró¿nych wspólnotach, na poszczególnych etapach
naszej ¿yciowej drogi. Jakiœ ma³y stopieñ tego pokrewieñstwa
jest ju¿ odczuwalny w szkole podstawowej. O wiele wiêkszy
w szkole œredniej. Niekiedy wiêzy przyjaŸni, zawi¹zane w tych-
¿e latach, a potem w latach studiów, trwaj¹ przez ca³e ¿ycie.

W dojrza³ych latach ¿ycia pokrewieñstwo duchowe urze-
czywistnia siê we wspólnej pracy, wspólnym cierpieniu, wspól-
nym prze¿ywaniu ró¿nych wydarzeñ. Zawi¹zujemy ró¿ne krê-
gi. Tkwimy w ró¿nych wspólnotach.

Sekcja Psychologiczna, która dziœ spotyka siê we Wroc³a-
wiu na wspólnych obradach, jest te¿ tak¹ wspólnot¹, w której
siê w jakiœ sposób urzeczywistnia pokrewieñstwo ducha. Ele-
mentami tego pokrewieñstwa jest wspólne powo³anie psycho-
loga, wspólne troski, zadania, cele.

Najmocniejszy rodzaj pokrewieñstwa duchowego prze¿y-
wamy i tworzymy na bazie wiary, konkretniej mówi¹c, w urze-
czywistnianiu wiêzi z Chrystusem, w naœladowaniu Jego Oso-
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by. Urzeczywistnia siê wówczas pokrewieñstwo duchowe
z Nim i miêdzy nami nawzajem. Chrystus dziœ mówi do nas:
„Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo-
¿ego i wype³niaj¹ je” (£k 8,21). A wiêc jesteœmy krewnymi
Chrystusa, je¿eli s³uchamy s³owa Bo¿ego i wype³niamy je. To
pokrewieñstwo jest najcenniejsze. Nie jest ono stabilne. Wy-
maga ci¹g³ego wysi³ku. Warunkiem bycia krewnym Chrystu-
sa jest s³uchanie i wype³nianie s³owa Bo¿ego. Nasz Bóg nie
jest Bogiem milczenia. Jest Bogiem mówi¹cym, jest Bogiem
zbawiaj¹cym.

3. Pokrewieñstwo przez s³uchanie i wype³nianie s³owa Bo¿ego

Jesteœmy dziœ zalewani ze wszystkich stron przez s³owo
ludzkie. W tym rozgwarze trzeba umieæ s³uchaæ Boga. Dziœ
cz³owiek chce przekrzyczeæ Boga. Zwielokrotnia i wysila swój
g³os, anga¿uje œrodki masowego przekazu, by zakrzyczeæ g³os
Boga. To s³uchanie s³owa Boga jest wa¿ne w ka¿dym czasie,
w ka¿dej sytuacji, bowiem s³owo Boga stwarza, zbawia, gro-
madzi, pociesza, upomina, wzywa do pokuty, niesie nadziejê.
Nie wolno nam w naszej pracy zagubiæ g³osu Boga, który jest
ci¹gle nadawany. Trzeba tylko dostroiæ swój aparat odbiorczy.
To jedynie s³owo ma pe³niê prawdy. Jest zawsze m³ode, œwie-
¿e, prawdziwe. Niesie wyzwolenie. Chrystus bowiem powie-
dzia³: „Je¿eli bêdziecie trwaæ w nauce mojej, bêdziecie praw-
dziwie moimi uczniami i poznacie prawdê, a prawda was wy-
zwoli” (J 8,31b-32). „Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ Jego s³owem”
– powtarzamy czasem w psalmie responsoryjnym. A wiêc s³u-
chanie s³owa Bo¿ego wœród codziennych zajêæ i trosk, wœród
codziennego zalewu s³ów ludzkich jest tak bardzo potrzebne.
Kto tê falê Bo¿ego s³owa odnajdzie i j¹ odbierze, ten jest na
drodze do prawdy, do wielkoœci, do zbawienia, do szczêœcia.

Ze s³uchaniem s³owa Bo¿ego ³¹czy siê jego poznawanie. Ca³a
nasza teologia, któr¹ uprawiamy, w du¿ej mierze i psychologia,
jak ka¿da nauka szukaj¹ca prawdy jest poznawaniem, pog³êbie-
niem Bo¿ego s³owa. Wszelka prawda, jaka jest, jest z Boga.
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Drugie zadanie, by byæ krewnym Chrystusa, to wype³nia-
nie Bo¿ego s³owa. A wiêc nie mo¿na siê zatrzymywaæ jedynie
na s³uchaniu s³owa, bowiem: „B³ogos³awieni ci, którzy s³u-
chaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹ je wiernie” (£k 11,28). Mamy
tyle wspania³ych przyk³adów ludzi, którzy s³uchali i wype³-
niali Bo¿e s³owo. Na pierwszym planie jest Maryja. W gronie
tych, którzy s³uchali i wiernie wype³niali Bo¿e s³owo jest œw.
W³adys³aw z Gielniowa, patron dnia dzisiejszego. Nie tylko
s³ucha³ i g³osi³, ale je wype³nia³. Zapisa³ siê w pamiêci wspó³-
czesnych sobie jako œwi¹tobliwy kap³an i zakonnik – jako krew-
ny Chrystusa. Niech ta Eucharystia przybli¿y nas do Chrystu-
sa. Niech utrwali, pog³êbi wiêzy pokrewieñstwa z Nim przez
s³uchanie i wype³nianie Bo¿ego s³owa

Pomnik kultury narodowej

Do pracowników i sympatyków Ossolineum.

Katedra wroc³awska – 12 VI 1995

2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12

1. Przes³anie Bo¿ego s³owa

W kalendarz radosnych wydarzeñ ostatnich lat w naszym
mieœcie, a poniek¹d i w ca³ej naszej OjczyŸnie, wpisujemy
fakt restytuowania Fundacji – jak¿e ogromnie zas³u¿onego
dla polskiej kultury – Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich,
zwanego krótko: Ossolineum. Oto Ossolineum, skazywane
wielokrotnie na upadek, dŸwiga siê, nabiera nowych rumieñ-
ców, prze¿ywa now¹ wiosnê. Z t¹ radosn¹ wieœci¹ stajemy dziœ
w murach tej prastarej katedry, by Panu Bogu w Trójcy Jedyne-
mu podziêkowaæ za pe³niejsze przywrócenie Narodowi tego
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wielkiego dzie³a i prosiæ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo na dalsz¹
dzia³alnoœæ dla tej historycznej, zas³u¿onej instytucji.

Jesteœmy tu na miejscu œwiêtym; jesteœmy w trakcie sprawo-
wania Eucharystii, ¿ywej pami¹tki i ¿ywego uobecnienia dzie³a
zbawczego Chrystusa; jesteœmy tu w miejscu i w sytuacji, w któ-
rej Bóg mówi do nas i my mówimy do Niego. Ogarnia tu nas
wszechpotê¿na obecnoœæ Boga, który mówi do nas, który s³u-
cha s³ów naszej modlitwy i który daje nam niebieskie wsparcie.

W epoce po Soborze Watykañskim II zwracamy szczegól-
n¹ uwagê na wartoœæ Bo¿ego s³owa, które jest og³aszane przy
o³tarzu, na liturgii. Jest ono wielkim darem dla nas; jest œwia-
t³em na drogach naszego ¿ycia. We fragmencie dziœ czytanego
Drugiego Listu œw. Paw³a do Koryntian Bóg zosta³ nazwany
„Ojcem Mi³osierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy”. Jest to ra-
dosna wieœæ, bo wszyscy tu, na ziemi, potrzebujemy Bo¿ego
Mi³osierdzia i potrzebujemy tak¿e pociechy w naszych utra-
pieniach, trudnych doœwiadczeniach. Bóg nas pociesza i za-
pewnia, ¿e prawda i dobro ostatecznie zwyciê¿aj¹, ¿e nasze
ziemskie udrêczenia, cierpienia, bolesne doœwiadczenia, wy-
trwale prze¿ywane z Bogiem, nie id¹ na marne, nie bêd¹ przez
Boga zapomniane i nie bêd¹ trwaæ wiecznie. Bóg w odpowied-
nim czasie niesie nam pociechê i pokrzepienie.

Wielk¹ otuchê budz¹ dziœ w nas s³owa Chrystusa w og³o-
szonej na tej Eucharystii Ewangelii. Jezus nazywa b³ogos³a-
wionymi, czyli szczêœliwymi tych, którzy s¹ ubodzy w duchu,
tych, którzy p³acz¹, którzy s¹ cisi, którzy ³akn¹ i pragn¹ spra-
wiedliwoœci, którzy s¹ mi³osierni i czystego serca, którzy wpro-
wadzaj¹ pokój i cierpi¹ przeœladowania dla sprawiedliwoœci.
Dla takich zapowiada szczêœliw¹ przysz³oœæ. Za takimi upo-
mni siê i stanie po ich stronie. A wiêc nie ma przegranych dla
Boga. Nie mog¹ przegraæ dobra i szczêœcia ci, którzy ufaj¹ Bogu
i którzy czyni¹ w cichoœci i w wiernoœci Jego wolê. Owszem,
mog¹ byæ i s¹ czasem przegranymi w oczach œwiata, ale ich
przegrana moc¹ Boga zamienia siê w wygran¹. „B³ogos³awie-
ni jesteœcie, gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was, i gdy



284

mówi¹ k³amliwie wszystko z³e na was z mego powodu. Ciesz-
cie siê i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w nie-
bie” (Mt 5,12).

Przyjmujemy dziœ te s³owa Chrystusa z wielk¹ wdziêczno-
œci¹ i radoœci¹. Napawamy siê nadziej¹, ¿e jest taka prawid³o-
woœæ w Bo¿ym dzia³aniu, ¿e to, co niszczone i tratowane przez
z³ych ludzi, odradza siê i staje siê œwie¿e i pe³ne ¿ycia jak
majowa czy czerwcowa przyroda.

Tê prawid³owoœæ odkrywamy i dzisiaj, gdy przynosimy
Bogu przed ten o³tarz nasz¹ wdziêcznoœæ za dar Zak³adu Na-
rodowego im. Ossoliñskich, jak¿e zas³u¿onego dla polskiej
kultury. Wszyscy wiemy, ¿e to wiekopomne dzie³o ju¿ wie-
lokrotnie by³o t³umione, spychane na margines ¿ycia nauko-
wego i kulturalnego w naszym kraju. I oto, byæ mo¿e, nad-
chodzi nowa wiosna dla tego pomnika narodowej kultury,
gdy odradza siê Fundacja, gdy rozdzielone instytucje – Bi-
blioteka i Wydawnictwo Ossolineum – znowu podaj¹ sobie
braterskie d³onie.

2. Wczoraj i dziœ Ossolineum

Niech nam bêdzie wolno, na tym œwiêtym miejscu i w tym
œwiêtym czasie sprawowania tej Eucharystii – niech nam bê-
dzie wolno powêdrowaæ na chwilê nasz¹ myœl¹ na wschodnie
rubie¿e przedwojennej Najjaœniejszej Rzeczypospolitej – do
Lwowa, do miejsca narodzin tego dzie³a, o którym dziœ myœli-
my i które otaczamy dziœ nasz¹ modlitw¹. Wracamy myœl¹ do
chwili narodzin Ossolineum. By³ to trudny czas – pocz¹tek
XIX wieku. Zaborcy wykreœlili Polskê z mapy Europy. Co
œwiatlejsi wrogowie wiedzieli, ¿e wraz z zagarniêciem teryto-
rium nale¿y niszczyæ kulturê tego narodu. Wiedzieli, ¿e aby
³atwiej by³o panowaæ nad ujarzmionym narodem, trzeba od-
ci¹æ go od historii, pozbawiæ go pomników narodowej kultu-
ry. Na rozkaz carycy Katarzyny w roku 1795 wywieziono
z Warszawy do Petersburga jedn¹ z najwiêkszych w Europie
i najcenniejsz¹ w kraju Bibliotekê Rzeczypospolitej im. Za³u-
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skich. Tak¿e inne, pomniejsze polskie zbiory pada³y ofiar¹ gra-
bie¿y zaborców, szczególnie Rosji. Œwiatli Polacy stanêli
w obronie polskiego domu, polskiej kultury. Rozumieli dosko-
nale znaczenie pieczo³owitego gromadzenia i szerokiego udo-
stêpniania  tak dla celów naukowych, jak i popularyzatorskich
rodzimego dziedzictwa kulturowego: piœmiennictwa i muze-
aliów, w walce o zachowanie to¿samoœci zagro¿onego wyna-
rodowieniem spo³eczeñstwa polskiego.

Taka intencja leg³a u powstania w czerwcu 1817 roku Fun-
dacji Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, której twórc¹ jest
Józef Maksymilian Ossoliñski (1748-1826). Od samego po-
cz¹tku Fundacja ta podjê³a trud gromadzenia i przechowywa-
nia pami¹tek kultury narodowej: ksi¹¿ek, czasopism, rêkopi-
sów, starych druków, ikonografii, kartografii, numizmatyki,
sfragistyki, dokumentów ¿ycia spo³ecznego. Przez XIX stule-
cie i okres miêdzywojenny Biblioteka i Wydawnictwo Zak³a-
du Narodowego im. Ossoliñskich odgrywa³y szczególn¹ rolê
w dziele krzewienia kultury polskiej, w tym tak¿e chrzeœcijañ-
skiej, koœcielnej, jako ¿e dzieje naszego Narodu s¹ œciœle zwi¹-
zane z dziejami Koœcio³a. Pasmo piêknej s³u¿by polskiej kul-
turze narodowej i chrzeœcijañskiej przerwa³a nieco druga woj-
na œwiatowa, a szczególnie okres powojenny. W zwi¹zku
z aneksj¹ Lwowa do imperium rosyjskiego nad Zak³adem Na-
rodowym im. Ossoliñskich zawis³o widmo œmierci. Opuszcza-
j¹cy z nakazu swoj¹ Ojcowiznê Rodacy nie dali za wygran¹.
Usi³owali zabraæ ze sob¹ do przyznanej, nowej ojcowizny skar-
by polskiej kultury, gromadzone przez dziesi¹tki lat we Lwo-
wie. Nie wszystko uda³o siê ocaliæ, zabraæ i przywieŸæ do Wro-
c³awia. Ale oto w³aœnie Wroc³aw, nasze miasto, sta³o siê spad-
kobierc¹ przynajmniej czêœci ocala³ych z zawieruchy wojen-
nej pomników polskiej kultury.

Znane s¹ nam powojenne losy wroc³awskiego Ossolineum.
Wiemy, i¿ nad rozwojem polskiej kultury w latach powojen-
nych zwisa³ ci¹gle miecz Damoklesa. Importowano nam ze
Wschodu towar, którego nie chcieliœmy: ateizm, antypolskoœæ.



286

Znamy nazwiska bohaterów, którzy walczyli o polsk¹ racjê
stanu, o kulturê narodow¹, o jej niezale¿noœæ, autonomiê, o jej
katolickoœæ, religijnoœæ. Ich imiona nosimy w naszych sercach.

3. Nadziejne jutro

I oto przez ostatnie restytuowanie Fundacji Zak³adu Naro-
dowego im. Ossoliñskich œwita nowa nadzieja, ¿e Zak³ad bê-
dzie nadal nam s³u¿y³, ¿e bêdzie s³u¿y³ polskiej kulturze, s³u-
¿y³ nauce, s³u¿y³ Narodowi. Jest to bardzo wa¿ne. Pamiêtamy
bowiem czêsto powtarzane przez Jana Paw³a II s³owa, ¿e na-
ród zachowuje swoj¹ to¿samoœæ przez kulturê. Mamy przeto
za co Bogu dziêkowaæ i mamy o co Boga dzisiaj prosiæ.

Pan pisze historiê poszczególnym ludziom i narodom. Bóg
pisa³ historiê Zak³adowi Narodowemu im. Ossoliñskich. Na przy-
k³adzie tej historii sprawdzaj¹ siê s³owa œw. Paw³a, dziœ tu od-
czytane: „Jak bowiem obfituj¹ w nas cierpienia Chrystusa, tak
te¿ wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy” (2 Kor 1,5).

Gdy czcimy dziœ fakt restytuowania Fundacji naszego Osso-
lineum, doznajemy od Chrystusa pociechy. Niech Bogu za to
bêd¹ wielkie dziêki. Niech Bo¿a d³oñ bêdzie wyci¹gniêta nad
nami. Niech „Ojciec Mi³osierdzia i Bóg wszelkiej pociechy”
zachowuje Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich w swojej ³a-
skawej Opatrznoœci. Amen.
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Ludzie prawa i sprawiedliwej obrony
cz³owieka

Do wroc³awskiej Palestry. Koó³ NMP na Piasku  – 20 I 1996

2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21

Odczytany krótki tekst Ewangelii wygl¹da na ma³o odpo-
wiedni na tê Eucharystiê, któr¹ w takim gronie sprawujemy.
Jest on jednak przepisany przez Koœció³ na dzisiejszy dzieñ.
Nie wybraliœmy innego, mówi¹cego np. o prawie, sprawiedli-
woœci, prawdzie czy sumieniu. Niech zatem bêdzie tu dziœ z na-
mi taki obraz Chrystusa; Chrystusa, o którym powiedziano:
„odszed³ od zmys³ów” (Mk 3,21); Chrystusa, który nie mia³
czasu na posi³ek i którego nawet bliscy nie zdo³ali powstrzy-
maæ, os³abiæ w aktywnoœci, oderwaæ od ludzi, zahamowaæ
w dzia³alnoœci apostolskiej.

Podobne s³owa chcia³oby siê powiedzieæ dziœ o Janie Paw-
le II, który nie bacz¹c na przestrogi i rady bliskich mu ludzi,
s³u¿y Koœcio³owi i œwiatu z niewymown¹ gorliwoœci¹. Dla
niego liczy siê przede wszystkim Bóg i jego ziemskie odbicie
– cz³owiek; cz³owiek, którego trzeba karmiæ prawd¹ i wzywaæ
do czynienia dobra.

Dzisiejszy ewangeliczny Chrystus, którego niecodzienn¹
gorliwoœæ i poœwiêcenie ludziom wyrazi³ ktoœ wówczas w s³o-
wach: „odszed³ od zmys³ów”; ten Chrystus nas dziœ nawo³uje,
byœmy w Jego stylu, a wiêc w postawie wielkiego poœwiêce-
nia s³u¿yli dzisiejszemu cz³owiekowi. Popatrzmy, w jakiej bran-
¿y s³u¿ymy, w jakiej historycznej sytuacji wypad³o nam tê s³u¿-
bê pe³niæ i jak tê s³u¿bê dziœ udoskonalaæ.

1. Bran¿a, w której s³u¿ymy

Jesteœcie Pañstwo prawnikami, przede wszystkim – adwo-
katami. Stanowicie znakomit¹ czêœæ dolnoœl¹skiej Palestry.
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Dziœ obchodzicie z³ote gody waszej Adwokatury Dolnoœl¹skiej.
Jesteœcie przeto ludŸmi prawa i ludŸmi sprawiedliwej obrony
cz³owieka.

a) Jesteœcie ludŸmi prawa. Prawo to rozumne rozporz¹dze-
nie kompetentnej w³adzy, promulgowane dla osi¹gniêcia do-
bra wspólnego – jak uczy³ wielki mistrz œredniowiecznej teo-
logii – œw. Tomasz z Akwinu. Prawo stanowione przez cz³o-
wieka winno byæ przede wszystkim sprawiedliwe. W tym œwiê-
tym miejscu, w czasie sprawowania Eucharystii musz¹ Pañ-
stwo us³yszeæ, ¿e ka¿de prawo ludzkie winno organicznie wy-
rastaæ z prawa Bo¿ego. Bóg jest bowiem pierwszym prawo-
dawc¹. Zakodowa³ to prawo najpierw w stworzeniu, tak¿e
w cz³owieku, w jego rozumnej naturze. Jest to prawo natural-
ne, które winno byæ fundamentem ka¿dego prawa ludzkiego:
tak koœcielnego, kanonicznego, jak i pañstwowego, cywilne-
go. Bóg uszczegó³owi³ to prawo natury w prawie pozytyw-
nym, og³oszonym w ludzkiej historii. Jest to Prawo Starego
Testamentu, na czele z Dekalogiem, i prawo Nowego Przymie-
rza, og³oszone przez Chrystusa, na czele z prawem mi³oœci.

Nie ma lepszej recepty na ¿ycie, na pokój na œwiecie, na
sprawiedliwoœæ, na szczêœcie tu, na ziemi, nad to, co og³osi³
i przykaza³ cz³owiekowi Bóg. Prawo Bo¿e, Ewangelia s¹ bez-
konkurencyjne. Nikt nie stworzy i nigdy nie wynajdzie sil-
niejszej myœli, lepszego systemu etycznego nad to, co og³o-
si³ ludziom Bóg. To prawo siê nigdy nie starzeje. Jest zawsze
m³ode i aktualne. Na tym prawie wychowali siê najlepsi sy-
nowie i córki naszej ziemi, w tym tak¿e najlepsi nasi rodacy.
Nikt z ludzi nie ¿a³owa³, ¿e by³ pos³uszny przepisom tego
prawa.

Na kartach Bo¿ego Objawienia znajdujemy wielki zachwyt
dla Prawa: „B³ogos³awieni, których droga nieskalana, którzy
postêpuj¹ zgodnie z Prawem Pañskim. B³ogos³awieni, którzy
pe³ni¹ Jego rozkazy, ca³ym sercem Go szukaj¹. Jak¿e mi³ujê
Prawo Twoje, Panie! Ca³y dzieñ nad nim rozmyœlam. Jestem
roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie ucz¹, bo rozmy-
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œlam o Twoich rozkazach. Rozkazy Twoje dziedzictwem moim
na wieki, bo s¹ radoœci¹ mojego serca” (Ps 119,1-2.97.111).

Znane s¹ w historii i dzisiaj próby odciêcia siê, próby lek-
cewa¿enia Bo¿ego prawa. W dzisiejszych demokracjach,
zw³aszcza liberalistycznych, nie chce siê s³yszeæ o tym pra-
wie, o wartoœciach absolutnych, do których winno mieæ od-
niesienie prawo stanowione przez parlamenty poszczególnych
narodów. Jak¿e podstêpnie i przebiegle brzmi¹ has³a dziœ lan-
sowane: prawdê mo¿na przeg³osowaæ; prawdê, czyli inaczej:
prawdziwe, s³uszne prawo ustala wiêkszoœæ parlamentarna;
wiêkszoœæ zawsze ma racjê itp. Bardzo niebezpieczne to slo-
gany!

Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e prawda, prawo podsta-
wowe, fundamentalne jest dane cz³owiekowi od zewn¹trz, osta-
tecznie od Boga. Cz³owiek nie jest kreatorem, ale lektorem
tego prawa. Zadaniem cz³owieka jest je rozpoznaæ i stosowaæ
w ¿yciu. Odciêcie siê od prawa Bo¿ego niesie niebezpieczeñ-
stwo stanowienia praw niesprawiedliwych, krzywdz¹cych cz³o-
wieka. Historia zna tego liczne przyk³ady. Tylko Bóg zawsze
w swoim prawie niezawodnie bierze w obronê cz³owieka. Stoi
zawsze po jego stronie.

b) Jesteœcie ludŸmi sprawiedliwej obrony cz³owieka. Jako
adwokaci jesteœcie Pañstwo powo³ani do obrony cz³owieka
w ramach obowi¹zuj¹cego prawa. W procesach s¹dowych bro-
nicie z urzêdu oskar¿onych ludzi: niewinnych, a niekiedy i win-
nych. Wykorzystujecie swoje uzdolnienia intelektualne i wer-
balne w dziedzinie interpretacji przepisów prawa, stosuj¹c je
korzystnie na rzecz cz³owieka bronionego. I w tym miejscu
te¿ winni Pañstwo us³yszeæ tu, przy o³tarzu, dyrektywê moral-
n¹ g³osz¹c¹, i¿ nie zawsze nale¿y byæ wiernym do koñca prze-
pisowi prawa (literze prawa), gdy¿ mo¿e byæ on niekiedy nie
do koñca s³uszny, ale nale¿y iœæ za g³osem sumienia, dodajmy
– sumienia uformowanego przez prawo Bo¿e w naszym wy-
chowaniu, a wiêc sumienia prawego. Prawe zaœ sumienie jest
kierowane przez prawdê i dobro. Obrona cz³owieka ma siê
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zatem dokonywaæ nie tylko w klimacie prawa, ale tak¿e w kli-
macie prawego sumienia. Pamiêtamy, jak Jan Pawe³ II wo³a³
do nas w Skoczowie w tamtym roku o ludzi sumienia. Polska
potrzebuje dziœ ludzi sumienia.

2. Sytuacja s³u¿by adwokata dziœ

Stwierdzenie, ¿e dzisiejsze s¹downictwo jest w kryzysie,
mo¿e uchodziæ za bana³. Choroba narodowa dotknê³a w na-
szym pañstwie nie tylko w³adzê ustawodawcz¹ i wykonaw-
cz¹, ale i s¹downicz¹. Nie siêgajmy do dalekich przyk³adów:
wyrok S¹du Najwy¿szego w sprawie wa¿noœci wyborów pre-
zydenckich; sprawa obecnego prokuratora generalnego – jego
czystki personalne; postêpowanie prokuratury wojskowej ba-
daj¹cej sprawê premiera – to przyk³ady wymowne choroby
w³adzy s¹downiczej w naszym kraju. A jak jest u Pañstwa:
w s¹dach, prokuraturach, adwokaturach wojewódzkich, rejo-
nowych, miejskich – to sami te¿ dobrze wiecie. Zatem warun-
ki pe³nienia s³u¿by cz³owiekowi w ramach pracy s¹downiczej,
adwokackiej nie s¹ dziœ do pozazdroszczenia. Jest paradok-
sem, ¿e instytucja powo³ana do wymierzania sprawiedliwoœci,
domaga siê tak¿e sprawiedliwej reformy. Je¿eli przy tym
uwzglêdnimy jeszcze obiektywny fakt niemo¿liwoœci prze-
nikniêcia tajemnicy cz³owieka, zw³aszcza tego, który wszed³
w kolizjê z prawem, to istotnie nale¿y powiedzieæ, ¿e praca
adwokata nale¿y do jednych z najtrudniejszych w ka¿dym
czasie.

3. Jak nasz¹ s³u¿bê cz³owiekowi udoskonaliæ?
Wnioski praktyczne

a) Najpierw trzeba was, drodzy pañstwo mecenasi, pochwa-
liæ i wam pogratulowaæ za to, ¿e tu jesteœcie, za to, ¿e obcho-
dzicie swój jubileusz z Bogiem, za to tak¿e, ¿e przed³u¿acie
wiekow¹ tradycjê wspólnej modlitwy w gronie wroc³awskiej
Palestry, tu, w tym koœciele, przez poœrednictwo œw. Iwona
z Bretanii, waszego patrona. Przez to jakby oznajmiacie, ¿e
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Bóg jest dla was naprawdê najwy¿szym Prawodawc¹, najwy¿-
szym Sêdzi¹ i najlepszym Adwokatem.

b) Bardzo potrzebuje was, drodzy panie i panowie, Koœció³
i Naród. Bêd¹c we wspólnocie Koœcio³a, podejmujecie dzie³o
obrony cz³owieka – nie oskar¿acie, ale bronicie. Jesteœcie przeto
jakby podobni do œwiêtych w niebie, zw³aszcza naszych œwiê-
tych Patronów, którzy nas, ziemian, broni¹ przed z³em, przed
wrogiem i wstawiaj¹ siê u Boga za nami. Nazywamy ich nie-
kiedy niebieskimi adwokatami.

c) Spe³niajcie swoje powo³anie, kieruj¹c siê przede wszyst-
kim prawd¹, bo tylko prawda – jak mówi³ Chrystus – niesie
wyzwolenie (por. J 8,22), kierujcie siê sprawiedliwoœci¹ i mi-
³oœci¹ do cz³owieka, nawet tego, którego rêce s¹ splamione
krwi¹, a serce obci¹¿one win¹. ¯aden cz³owiek, tu na ziemi,
nie zas³uguje na pogardê.

d) Niech ¿adne zawirowania, naciski polityczne, ideologicz-
ne nie wezm¹ w was góry nad zasadami waszego chrzeœcijañ-
skiego sumienia. Niech waszymi dzia³aniami kieruje czysta
intencja, bezinteresownoœæ, uczciwoœæ, bezstronnoœæ, odwaga
i nadzieja.

Bêdziemy siê dalej modliæ w tej Eucharystii, aby waszej
dalszej pracy towarzyszy³a moc Ducha Œwiêtego, opieka wa-
szego patrona, œw. Iwona, by wasza s³u¿ba cz³owiekowi, Ko-
œcio³owi i OjczyŸnie przynosi³a obfite owoce
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W ho³dzie Bogu i ludziom
na koñcu tysi¹clecia

W czasie Mszy œw. inauguruj¹cej „Wieczory Tumskie”.

Katedra wroc³awska – 31 I 1999

So 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a

1. Miara wielkoœci u Boga

W niedzielê, w któr¹ inaugurujemy „Wieczory Tumskie”,
Jezus Chrystus proklamuje przed swoim Koœcio³em, a w tej
chwili przed nami, swoje b³ogos³awieñstwa. Przypomina, jacy
ludzie tworz¹ Jego prawdziwy Koœció³, w jakich ludziach ma
Bóg swoje upodobanie, za jakimi siê ujmie i ich obficie wyna-
grodzi. Ci ludzie wielcy w oczach Boga, to nie zawsze ci, któ-
rych gloryfikuje œwiat, których spotykamy na pierwszych szpal-
tach œwiatowych czasopism i ogl¹damy w telewizji. Bóg ma
inn¹ miarê wielkoœci. W Jego oczach znajduj¹ uznanie ubo-
dzy duchem, p³acz¹cy, cisi, ³akn¹cy sprawiedliwoœci, mi³osier-
ni, czystego serca, wprowadzaj¹cy pokój, cierpi¹cy przeœla-
dowania dla sprawiedliwoœci. Wszyscy o takiej postawie na-
zwani s¹ b³ogos³awionymi, czyli szczêœliwymi. Ci zdobywaj¹
u Boga i u Jego przyjació³ prawdziw¹ wielkoœæ i otrzymuj¹
s³awne imiê na wieki. I mo¿na nad tym ubolewaæ, ¿e wielcy
tego œwiata uwa¿aj¹ takich po prostu za g³upich, za nic nie
znacz¹c¹ dziejow¹ mierzwê. W œwiatowych rankingach wiel-
cy i szczêœliwi to przede wszystkim: wygadani, spryciarze,
przystojniaki, ci z fors¹, z przebiciem, z tupetem, a ubodzy,
p³acz¹cy, mi³osierni, czystego serca – to po prostu nie licz¹cy
siê. Za tymi ostatnimi jednak ujmie siê sam Bóg i ich wywy¿-
szy wed³ug swojej miary. Przypomina dziœ wyraŸnie o tym œw.
Pawe³, gdy mówi: „Bóg wybra³ w³aœnie to, co g³upie w oczach
œwiata, aby zawstydziæ mêdrców, upodoba³ sobie w tym, co
niemocne, aby mocnych poni¿yæ”. A wiêc Bóg ma swoj¹ stra-
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tegiê i inn¹ miarê wielkoœci ni¿ wielcy tego œwiata. (Tak¹ w³a-
œnie, Bo¿¹ miar¹ wielkoœci kierowa³ siê zmar³y i wczoraj po-
chowany w Krakowie Jerzy Turowicz, redaktor naczelny „Ty-
godnika Powszechnego”).

2. Cel „Wieczorów Tumskich”

Jako ludzie Chrystusa i Koœcio³a winniœmy tê miarê Boga
wci¹¿ na nowo akceptowaæ, bo w³aœnie tê miarê ostatecznie
potwierdza historia i codzienne ¿ycie. Chcemy to wyraŸnie po-
wiedzieæ dzisiaj, gdy inaugurujemy „Wieczory Tumskie”.
Wielk¹, szlachetn¹ historiê naszego biskupstwa i naszego mia-
sta tworzyli ludzie oœmiu b³ogos³awieñstw, ludzie, którzy czer-
pali natchnienie i moc z Ewangelii. To oni nadali historii tej
ziemi rysy chrzeœcijañskie, to oni pozostawili nieprzemijaj¹ce
pomniki ludzkiego ducha, które do dziœ ciesz¹ nasze oczy.

Bêdziemy tych ludzi wspominaæ na comiesiêcznych spo-
tkaniach tumskich. Mamy wœród nich œwiêtych kanonizowa-
nych: œw. Andrzeja Œwierada, œw. Jadwigê Œl¹sk¹, œw. Jacka,
b³. Czes³awa, œw. Benedyktê Teresê od Krzy¿a (Edytê Stein).
W gronie ludzi, którym drogie by³y Chrystusowe b³ogos³awieñ-
stwa, znajdujemy œwi¹tobliwych biskupów: np. bpa Waltera,
Tomasza, budowniczych pierwszej katedry, bpa Nankera, kard.
Diepenbrocka, kard. Bertrama czy kard. Boles³awa Kominka,
by wymieniæ tylko niektórych. S¹ tak¿e gorliwi kap³ani, s¹
siostry zakonne, s¹ ojcowie, matki, s¹ uczeni, artyœci, dzia³a-
cze spo³eczni. Jest wiele anonimowych osób, którzy w tym mie-
œcie wydeptywali sobie œcie¿ki ku œwiêtoœci. U kresu tysi¹cle-
cia chcemy za nich wszystkich dziêkowaæ dobremu Bogu,
Królowi wieków i Panu wszechœwiata.

3. Historyczna i dzisiejsza wymowa katedry wroc³awskiej

Dziœ, na pocz¹tku naszych spotkañ na Wyspie Tumskiej
zatrzymujemy nasz wzrok na tej œwi¹tyni katedralnej. Nazy-
wamy j¹ matk¹ koœcio³ów dolnoœl¹skiej ziemi. Jest to matka
ju¿ bardzo sêdziwa. D³uga i dramatyczna, a niekiedy i tragiczna
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jest jej historia. W gablocie, przed g³ównym wejœciem znaj-
dziemy daty, które rejestruj¹ najwa¿niejsze zdarzenia w dzie-
jach tej œwi¹tyni. By³a wznoszona, odnawiana i upiêkszana
w ró¿nym czasie. Ka¿de pokolenie coœ tu dok³ada³o, pocz¹w-
szy od tego, co mo¿emy zobaczyæ w podziemiach, a koñcz¹c
na niedawno za³o¿onych he³mach. To w³aœnie wokó³ tej œwi¹-
tyni-matki koncentrowa³o siê w ci¹gu dziesiêciu wieków ¿y-
cie religijne diecezji i archidiecezji wroc³awskiej. To tutaj
przede wszystkim s¹ pocz¹tki kultu chrzeœcijañskiego. To
gdzieœ na tym miejscu, na którym jesteœmy, stan¹³ 1000 lat
temu w roku tysiêcznym pierwszy biskup wroc³awski – Jan.
To tutaj jest kolebka naszego miasta. Tutaj od zarania celebro-
wano Eucharystiê. Tutaj przez wieki odbywa³y siê œwiêcenia
kap³añskie i œwiêcenia biskupie, i ró¿ne uroczystoœci diecezjal-
ne. To tutaj tyle par ma³¿eñskich zawi¹za³o swoje serca œwiê-
tym wêz³em sakramentu ma³¿eñstwa. To na to miejsce tyle¿
ludzi przybywa³o i ci¹gle przybywa po przebaczenie grzechów.
To tutaj wystêpowali tak¿e ró¿ni artyœci, mistrzowie s³owa,
muzyki i œpiewu. To tutaj mia³a miejsce tragiczna dla tej œwi¹-
tyni kwietniowa wielkanoc 1945 r., gdy spad³y na tê budowlê
niszczycielskie bomby. To tutaj 1 wrzeœnia 1965 r. g³osi³ ho-
miliê dla ca³ej Europy wielki Prymas, kard. Stefan Wyszyñ-
ski, i wo³a³ w dŸwigniêtej z ruin katedrze: „Wratislavia, Wra-
tislavia, powróci³a twoja s³awa”. To tu modli³ siê ju¿ nami dwu-
krotnie Jan Pawe³ II: 21 czerwca 1983 i 31 maja 1997 r.

Katedra wroc³awska, matka naszych œwi¹tyñ, dziœ nie prze-
staje byæ miejscem naszych szczególnych spotkañ religijnych.
Gdy dobiega kresu pierwsze tysi¹clecie chrzeœcijañstwa tu, nad
Odr¹, w piastowskim Wroc³awiu, tu, na tym miejscu, w tej
katedrze inaugurujemy „Wieczory Tumskie”, by siê przygoto-
waæ do jubileuszowego dziêkczynienia Bogu za wieki historii,
za powrót potomków Piastów na tê ziemiê, za wszelkie dobro,
które tu siê w ci¹gu wieków sta³o. Dziœ ju¿ przywo³ujemy
z mroków przesz³oœci tych wszystkich, którzy na przestrzeni
wieków byli w tej œwi¹tyni, którzy tu zanosili mod³y i uczyli
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siê od Chrystusa byæ Jego uczniami, byæ ludŸmi oœmiu b³ogo-
s³awieñstw. W duchowej ³¹cznoœci z nimi chcemy nasz¹ dzi-
siejsz¹ liturgi¹, naszym chóralnym œpiewem chwaliæ Boga i s³a-
wiæ Jego imiê za czas, który jest za nami. Niech chwa³a Pana
bêdzie na naszych ustach. Niech pieœñ chwa³y p³ynie do nie-
bios bram, przed oblicze Pana, który jest godzien chwa³y.

Nasza przebieg³oœæ w sprawach zbawienia

Do uczestników sympozjum: „Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka”

Katedra wroc³awska– 5 XI 1999

Rz 15,14-21; £k 16,1-8

1. Sprawozdania okresowe i koñcowe

Wa¿nym elementem naszego ¿ycia naukowego, gospodar-
czego, politycznego, a tak¿e koœcielnego jest sporz¹dzanie spra-
wozdañ, dokonywanie ró¿nego rodzaju bilansów i rozrachun-
ków. Zapoznajemy siê z relacjami z ró¿nych sympozjów, uro-
czystoœci, sprawozdaniami z dzia³alnoœci ró¿nych instytucji.
W czasie uroczystoœci inauguracji roku akademickiego wys³u-
chujemy zwykle sprawozdania z dzia³alnoœci uczelni za mi-
niony rok akademicki. Sprawozdania s¹ nam przedk³adane
z trybuny sejmowej, z ambon koœcielnych, z katedr profesor-
skich, z mównic w salach konferencyjnych i wyk³adowych.

W listopadzie, gdy zasypia do snu zimowego przyroda, gdy
zbli¿a siê do kresu rok koœcielny, Koœció³ przypomina nam
o sprawozdaniu szczególnym, które ka¿dy cz³owiek bêdzie
musia³ z³o¿yæ po zakoñczeniu ziemskiego ¿ycia – przed sa-
mym najwy¿szym Bogiem. Na takie sprawozdanie uwra¿li-
wia nas dzisiejsza perykopa ewangeliczna: „Zdaj sprawê z twe-
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go zarz¹du” – mówi pan do zarz¹dcy, któremu powierzy³ ma-
j¹tek.

Jakie pouczenie kryje siê w tym ewangelicznym opowia-
daniu? Jakie ma ono odniesienie do naszego ¿ycia?

2. Wymowa przypowieœci o nieuczciwym rz¹dcy

Zwróæmy uwagê na trzy w¹tki zawarte w tym opowiada-
niu.

a) W¹tek pierwszy – wszyscy jesteœmy tu, na ziemi, w³odarzami
– zarz¹dcami.

Pan nieba i ziemi, nasz wspólny niebieski Ojciec, o którym
tyle mówiliœmy dziœ na sympozjum, zleci³ nam w³odarzenie.
Powo³a³ nas najpierw do ¿ycia. Mog³o nas nie byæ, a oto jeste-
œmy. Jesteœmy, gdy¿ Bóg chcia³ nas mieæ. Powo³uj¹c nas do
¿ycia, wyposa¿y³ nas w ró¿ne uzdolnienia, talenty; obdarzy³
nas powo³aniem. W ró¿nych chwilach ¿ycia przyjmowaliœmy
na siebie ró¿ne zobowi¹zania, wi¹¿¹ce siê z otrzymanym po-
wo³aniem. Na trasie ¿ycia sporz¹dzamy krótkie sprawozdania.
S¹ one zawarte w rachunkach sumienia, w refleksjach rekolek-
cyjnych. Przyjdzie czas na koñcowy rozrachunek z tego w³oda-
rzenia. Przypominaj¹ nam o tym nasze listopadowe wizyty na
cmentarzach. Droga przed nami ci¹gle siê skraca, za nami – wy-
d³u¿a. Zd¹¿amy do domu sta³ego, wiecznego zameldowania.

b) W¹tek drugi: we w³odarzeniu zdarzaj¹ siê potkniêcia, a na-
wet afery

W ewangelicznym opowiadaniu jest mowa o interwencji
pana w zwi¹zku z trwonieniem jego maj¹tku przez rz¹dcê. Je-
steœmy dziœ œwiadkami trwonienia maj¹tku. Informuj¹ nas na
co dzieñ o aferach finansowych, malwersacjach gospodarczych.
Ale afery mog¹ siê te¿ zdarzaæ w dziedzinie ludzkiego ducha,
w relacji cz³owiek – Bóg. Zdarzaj¹ siê przypadki marnowania
powo³ania, z³ego gospodarzenia swymi talentami, niewywi¹-
zywania siê z przyjêtych zobowi¹zañ.
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c) W¹tek trzeci wi¹¿e siê z pytaniem: co robiæ w takiej sytu-
acji; jak siê ratowaæ?

Znakomicie zachowa³ siê w tym wzglêdzie ewangeliczny
w³odarz. Wykaza³ siê przebieg³oœci¹ i ¿yciowym sprytem. Zy-
ska³ nawet za to pochwa³ê swego pana: „Pan pochwali³ nieuczci-
wego rz¹dcê, ¿e roztropnie post¹pi³” (£k 16,8a). Ów sprytny w³o-
darz ma dziœ swoich nastêpców. Spotykamy ludzi, którzy œwiet-
nie sobie radz¹ w chwilach kryzysu. Potrafi¹ wykazaæ siê znako-
mitym sprytem, potrafi¹ nieŸle zadzia³aæ, by wyjœæ na prost¹.

Gorzej niekiedy bywa z wychodzeniem na prost¹ w dzie-
dzinie spraw duchowych, zwi¹zanych z wiecznym zbawieniem.
W koñcowym zdaniu dzisiejszej przypowieœci Chrystus stwier-
dzi³: „Bo synowie tego œwiata roztropniejsi s¹ w stosunkach
z ludŸmi podobnymi sobie ni¿ synowie œwiat³a” (£k 16,8b).

Warto zatem w tym kontekœcie zapytaæ: jak zarabiamy na
niebo? jak zabiegamy o to, by podobaæ siê Bogu? jakim spry-
tem dysponujemy w zabieganiu o wzrost duchowy, w dziedzi-
nie gromadzenia sobie skarbów dla nieba?

3. Refleksja koñcowa

W¹tek ostatni po³¹czmy z problematyk¹ naszego sympo-
zjum. Mówiliœmy o ojcostwie duchowym, tak bardzo potrzeb-
nym w ¿yciu dzisiejszego Koœcio³a i œwiata. Zachowajmy dwie
sentecje w naszych sercach, byœmy mogli lepiej wykonaæ prze-
s³anie dzisiejszej Ewangelii:

a) Po pierwsze: noœmy w sobie przeœwiadczenie o naszym
Ojcu w niebie, który jest ³askawy i pe³en mi³osierdzia: „Pan
jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia” (Ps 103,8a).

b) Po drugie: naœladujmy Boga Ojca, bogatego w mi³osier-
dzie, w naszym dzia³aniu.

Niech to spotkanie eucharystyczne, którym zamykamy nasz¹
krótk¹ drogê sympozjaln¹, uzdolni nas do wiêkszej zapobiegli-
woœci o sprawy królestwa Bo¿ego w naszym ziemskim w³oda-
rzeniu, byœmy kiedyœ witali wiecznoœæ jako przyjaciele Boga.
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B. Do alumnów MWSD we Wroc³awiu

Z b³ogos³awionym Czes³awem, patronem
miasta Wroc³awia, w nowy rok akademicki

Koœció³ pw. œw. Wojciecha – 18 XI 1982

 l Kor 9,16-19.22-23; £k l0, l-9

l. 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 odcinek drogi do Chry-
stusowego 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
magisterium 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 kap³ani
– swoimi modlitwami i ofiarami materialnymi wspieraj¹ wy-
datnie 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-
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ród potrzebujemy szczególnej pomocy Najwy¿szego Ojca –
Ojca wszystkich ludów i narodów – G³ównego Gospodarza
tak¿e tego œwiata, w którym ¿yjemy. Potrzebujemy tak¿e nie-
bieskich przyjació³, opiekunów i protektorów, którzy ongiœ byli
tu, na ziemi, a których dziœ odnajdujemy u Ojca Œwiat³oœci, w
nowej 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 listopadowy wieczór przybywamy – jako
duchowna spo³ecznoœæ akademicka – na miejsce, gdzie spo-
czywaj¹ doczesne szcz¹tki wielkiego syna Narodu i Koœcio³a
– b³ogos³awionego Czes³awa. Od lat widzimy w Nim nie tyl-
ko Patrona naszego miasta, ale tak¿e niebieskiego Opiekuna i
Protektora naszej wroc³awskiej, teologicznej uczelni. Dlatego
i na pocz¹tku tego roku przychodzimy tu, by siê Mu niejako
przypomnieæ i prosiæ Go o wstawiennictwo za nasz¹ rodzin¹
seminaryjn¹. Ale czy przychodzimy tylko po to, by zapewniæ
sobie Jego pamiêæ o nas przed Panem? Z pewnoœci¹ nie tylko
po to. Przecie¿ w b³ogos³awionym Czes³awie widzieli nasi
poprzednicy, i my dziœ tak¿e widzimy – idea³ niestrudzonego
siewcy Ewangelii, 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
Ewangelii! […] Tak wiêc nie nale¿¹c do nikogo, sta³em siê
niewolnikiem 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
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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.
Wspólnie z nim odby³ studia teologiczne w Pary¿u i Bolonii.
Du¿y wp³yw na ukszta³towanie jego umys³u wywar³o œrodo-
wisko krakowskie i sandomierskie, w którym kultywowano
zachodni¹ myœl teologiczn¹, skwapliwie przeszczepion¹ wów-
czas na teren Polski przez b³ogos³awionego Wincentego Ka-
d³ubka. Razem z biskupem krakowskim Iwonem i innymi przy-
jació³mi uda³ siê do Rzymu, gdzie spotka³ siê ze œw. Domini-
kiem. Tam wst¹pi³ do za³o¿onego przez œw. Dominika zakonu
kaznodziejskiego. Po zdobyciu odpowiedniej formacji zakon-
nej poprzez Pragê czesk¹ wróci³ do swojej Ojczyzny, by od-
daæ siê ju¿ do koñca misji g³oszenia nauki Chrystusa. Swoj¹
dzia³alnoœæ apostolsk¹ jako kap³an i zakonnik z³¹czy³ przede
wszystkim z Wroc³awiem i z ziemi¹ Dolnego Œl¹ska. Tutaj
sprowadzi³ do koœcio³a œw. Wojciecha pierwszych dominika-
nów i by³ pierwszym przeorem wroc³awskiego klasztoru. Po-
dobno pieszo kilkakrotnie przemierzy³ dolnoœl¹sk¹ ziemiê,
g³osz¹c Ewangeliê i umacniaj¹c wiarê ludu œl¹skiego. Zas³y-
n¹³ tak¿e – jak podkreœlaj¹ kronikarze – jako m¹¿ modlitwy.
Jego modlitwom – jak wskazuje kronikarz i historyk D³ugosz
– Wroc³aw zawdziêcza swe ocalenie w czasie barbarzyñskie-
go 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 wieków
grób b³ogos³awionego Czes³awa przyci¹ga³ wiernych miasta
Wroc³awia. Szczególnie w chwilach nieszczêœæ i kataklizmów
by³ otaczany przez miejscow¹ ludnoœæ. Grób ten przez burzli-
we wieki dolnoœl¹skiej historii by³ symbolem katolickoœci i
polskoœci. W powojennej polskiej rzeczywistoœci do tego gro-



301

bu spiesz¹ nadal ludzie, spiesz¹ niemal codziennie wroc³awia-
nie nie tylko po to, by sk³adaæ ho³d wielkiemu Pasterzowi i
Polakowi, ale tak¿e by nabieraæ otuchy i mocy wype³niania
swoich nieraz bardzo trudnych zadañ ¿yciowych. I oto dzisiaj
w tym wiekowym pochodzie – stajemy my, jako duchowna
spo³ecznoœæ akademicka – stajemy u tego niezwyk³ego 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 Two-
im grobem wyczytujemy Twoje orêdzie, orêdzie, które wypi-
sa³eœ swoim ewangelicznym ¿yciem. Jako syn duchowy œw.
Dominika, cz³onek zakonu kaznodziejskiego, by³eœ niestrudzo-
nym siewc¹ Bo¿ego s³owa i by³eœ mê¿em wytrwa³ej modli-
twy. Przez to samo tak dok³adnie wype³ni³eœ Paw³owy pro-
gram ewangelizacji, 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 niesienie mu s³ów prawdy Bo¿ej, styl wytê¿onej i nie-
mal nieustaj¹cej nigdy modlitwy. Oto czekamy na rozes³anie
nas z wroc³awskiego wieczernika. Pan nam dziœ wyraŸnie przy-
pomnia³: „¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o;
proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotników na swoje
¿niwo” (£k 10,2). Tak, to prawda! Ju¿ wkrótce pójdziemy na
¿niwo!

Jak kiedyœ Pan „pos³a³ siedemdziesiêciu dwóch do ka¿de-
go miasta i miejscowoœci, dok¹d sam przyjœæzamierza³”
(£k 10,l), 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¿y-
³o siê do was królestwo Bo¿e” (£k 10,3.9) – „Posy³am was jak
owce miêdzy wilki”– a wiêc trudny bêdzie zagon Pañski, trud-
na bêdzie 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,
Opiekunie i Protektorze! Zanim bêdziemy pos³ani na ¿niwo
Pañskie, zanim bêdziemy przed³u¿aæ tu, na dolnoœl¹skiej zie-
mi 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 Najœwiêtszej Ofiary i sk³adamy w Jego Bo¿e
d³onie nasz¹ Uczelniê, nas samych, nasz¹ pracê, nasze oczeki-
wanie i ca³¹ nasz¹ przysz³oœæ. Ty spraszaj nam dary niebios na
dziœ i na jutro naszego pos³annictwa. Amen.
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Wiernoœæ w ma³ych rzeczach
i ca³kowite oddanie siê Bogu

Koœció³ w Henrykowie – 6 XI 1993

Rz 16,3-9.16.22-27; £k 16,9-15

1. Wymowa pozdrowieñ

W pierwszej czêœci naszej uroczystej Eucharystii zosta³o
nam og³oszone s³owo Bo¿e, adresowane dziœ do nas, obcho-
dz¹cych w Henrykowie uroczystoœæ inauguracyjn¹. Zatrzymaj-
my nasz¹ myœl homilijn¹ przy trzech tematach zawartych w tym
s³owie.

1. Pierwszy temat – to temat pozdrowieñ. W zakoñczeniu
Listu œw. Paw³a Aposto³a do Rzymian, czytanym dziœ podczas
liturgii, a¿ dwanaœcie razy wyst¹pi³o s³owo „pozdrówcie”.
Aposto³ usilnie prosi³ o przekazanie pozdrowieñ swoim bli-
skim przyjacio³om, którym wiele zawdziêcza³.

Pozdrowienia to bardzo wa¿ny element dialogu miêdzy
ludŸmi. S¹ pozdrowienia modlitewno-liturgiczne, stosowane
przez celebransa podczas liturgii. S¹ pozdrowienia chrzeœci-
jañsko-religijne stosowane przez ludzi wierz¹cych przy powi-
taniu. S¹ tak¿e pozdrowienia œwieckie. Dla nas, chrzeœcijan,
duchownych i œwieckich, s³owo pozdrowienia, które wypowia-
damy, winno byæ szczególnym wyrazem wdziêcznoœci i ¿ycz-
liwoœci do cz³owieka, którego spotykamy, z którym podejmu-
jemy dialog.

Znamy piêkne przyk³ady pozdrowieñ na kartach Ewange-
lii. „Maryja wesz³a do domu Zachariasza i pozdrowi³a El¿bie-
tê” (£k 1,40). Znamy b³ogos³awione skutki tego pozdrowie-
nia. Chrystus pozdrawia po zmartwychwstaniu zalêknionych
uczniów: „Pokój wam!” (J 20,19).

Pozdrowienie – to pierwszy dar sk³adany komuœ, to wej-
œcie w dialog z drugim cz³owiekiem.
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2. Wezwanie do wiernoœci w drobnych rzeczach

Druga czêœæ naszego tematycznego tryptyku w og³oszonym
dziœ s³owie Bo¿ym – to wezwanie do wiernoœci w drobnych
rzeczach. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
bêdzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w
wielkiej nieuczciwy bêdzie” (£k 16,10).

Wyró¿niamy w ¿yciu sprawy wa¿ne, donios³e i mniej wa¿-
ne, drobne. Których jest wiêcej? Na pewno wiêcej jest spraw
drobnych, drugorzêdnych. Nawet w ¿yciu prezydenta czy kar-
dyna³a, biskupa, ministra s¹ w codziennym ¿yciu sprawy drob-
ne, marginalne, a co dopiero w ¿yciu kleryka, studenta, zwy-
czajnego cz³owieka – ile¿ jest tych spraw szarych, ma³ych.
Spraw „od wielkiego dzwonu” bywa ma³o.

Mo¿emy stwierdziæ, ¿e jest w nas tendencja, by tylko na
wa¿ne sprawy zwracaæ uwagê, by tylko wielkie sprawy do-
k³adnie za³atwiaæ. Jest to niew³aœciwa tendencja. Oto Chry-
stus przypomina, ¿e w³aœnie w drobnych sprawach trzeba byæ
wiernym, dok³adnym, solidnym. Jest to zapowiedŸ, ¿e bêdzie
siê tak¿e takim w sprawach wielkich. Dyrektywa ta jest wa¿-
na dla wszystkich, ale w szczególnoœci dotyczy ona powo³a-
nych do s³u¿by Bo¿ej, do kap³añstwa. Dlatego dzisiaj przed-
k³adamy j¹ naszym najm³odszym braciom. Drodzy najm³od-
si alumni! Oto dyrektywa na wasz¹ drogê do kap³añstwa, któr¹
niedawno rozpoczêliœcie, i na ca³e wasze ¿ycie: b¹dŸ wierny,
dok³adny, solidny w drobnych rzeczach! Jak siê teraz na-
uczysz takim byæ, to kiedyœ, gdy ci wiêcej bêdzie powierzo-
ne, sprawdzisz siê i dokonasz wiele dobrego, przyniesiesz Ko-
œcio³owi du¿o po¿ytku. Dlatego nie mów: to nie wa¿ne, to
drobiazg, to mo¿na byle jak; to studium, ten wyk³ad, to pole-
cenie, ta praca – to drobiazg, nie muszê siê przyk³adaæ!

Miejmy zasadê: cokolwiek czynimy, czyñmy to jak najle-
piej, z zaanga¿owaniem, z wysi³kiem, tak¿e wtedy gdy nikt
nie widzi, tak¿e wtedy gdy nikt nie bêdzie o to pyta³. Nie oko
prze³o¿onego, ale twoje prawe sumienie ma byæ ci przewodni-
kiem. Pamiêtajmy – droga do wielkich spraw prowadzi przez
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drobne rzeczy. Dok³adnoœæ i solidnoœæ w drobnych rzeczach
jest zapowiedzi¹ solidnoœci w sprawach wielkich.

3. S³u¿ba jednemu panu

Trzecia myœl naszej homilii, trzecia czêœæ tryptyku – to
stwierdzenie Chrystusa: „¯aden s³uga nie mo¿e dwom panom
s³u¿yæ […] Nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i Mamonie” (£k 16,13).

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mo¿e byæ inaczej, ¿e w³aœnie
mo¿na s³u¿yæ Bogu i Mamonie: dobru i z³u. S¹ przecie¿ lu-
dzie, o których mówimy, ¿e potrafi¹ dawaæ „Panu Bogu œwiecz-
kê i diab³u ogarek” – ludzie po³owiczni, dwulicowi. Jest to tylko
pozór, kogoœ próbuje tu siê oszukaæ: albo Pana Boga, albo du-
cha z³ego, a najczêœciej siebie samego, jeœli siê uwa¿a, ¿e taka
podwójna s³u¿ba jest do pogodzenia z wol¹ Bo¿¹ i ¿e nawet
wychodzi na dobre.

„Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie”! Cz³owiek powo-
³any do s³u¿enia Bogu nie mo¿e tej s³u¿by traktowaæ po³o-
wicznie. Bóg nie lubi po³owicznoœci. Nie mogê zatem mówiæ:
Panie Bo¿e, to Ci dajê, to Ci poœwiêcam, z tego rezygnujê, ale
to – jeszcze mi zostaw; pozwól, bym siê i do diab³a uœmiech-
n¹³, coœ niecoœ mu u¿yczy³. Bóg nie lubi tego. Nasza s³u¿ba
Bogu, nasze poœwiêcenie Bogu winno byæ ca³kowite: totus Tuus
– ca³kowite w zamierzeniu, decyzji. Wiemy, ¿e realizacja tej
s³u¿by mo¿e mieæ jakieœ cienie, nie bêdzie w pe³ni doskona³a,
ale zamierzenie, postanowienie nie mo¿e zawieraæ furtki. Kto
myœli inaczej, kto zamierza inaczej, kto chce s³u¿yæ Bogu i Ma-
monie – ten ju¿ w punkcie wyjœcia przegrywa i powinien za-
wróciæ z obranej drogi.

Drodzy siostry i bracia: klerycy, rodzice, duszpasterze, do-
brodzieje – droga przed nami jest wytyczona. Jest to droga
wiernoœci Bogu w ma³ych sprawach. Jest to tak¿e droga pe³-
nego, ca³kowitego oddania siê na s³u¿bê Bogu. Droga ta obo-
wi¹zuje wszystkich: was, klerycy, was, drodzy rodzice, i nas,
kap³anów. Nabierajmy z tej Eucharystii si³y i mocy do krocze-
nia tak¹ drog¹. Amen.
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Eucharystia znakiem Bo¿ego nawiedzenia

Homilia do alumnów, uczestników XII Forum M³odych na temat: Eucha-

rystia tworzy Koœció³. Katedra wroc³awska – 21 XI 1996

Ap 5,1-10; £k 19,41-44

1. Wychyleni w przysz³oœæ

Dramat naszego ziemskiego bytowania, ¿ycie œwiata i Ko-
œcio³a rozgrywa siê ci¹gle miêdzy przesz³oœci¹ i przysz³oœci¹.
Wracamy do przesz³oœci, by rozpoznaæ, jakimi drogami Pan
Bóg prowadzi³ ludzi, by budowaæ siê postaw¹ œwiêtych Ko-
œcio³a, postaw¹ bohaterów narodowych. Wracamy do historii,
by nie pope³niaæ b³êdów, które pope³nili nasi poprzednicy.

W nauce i kulturze, w gospodarce i polityce wybiegamy
tak¿e w przysz³oœæ. Próbujemy prognozowaæ, przewidywaæ,
¿eby lepiej urz¹dziæ przysz³oœæ. Umiejêtnoœæ trafnego przewi-
dywania rozstrzyga niejednokrotnie o sukcesie w gospodarce,
w polityce, w nauce. Interesuje nas tak¿e przysz³y los ró¿nych
instytucji, narodów, nas samych. Jesteœmy po prostu ciekawi
przysz³oœci, wygl¹damy, marzymy o lepszej przysz³oœci. St¹d
te¿ wielkim powodzeniem ciesz¹ siê ró¿ne przepowiednie,
odgadywanie tego, co ma nast¹piæ. Wiemy, ¿e Juliusz S³owac-
ki przepowiedzia³ w XIX wieku papie¿a S³owianina. S³yszeli-
œmy o trzeciej tajemnicy fatimskiej, dotycz¹cej przysz³oœci
œwiata i Koœcio³a. Jesteœmy ciekawi, czy spe³ni¹ siê przewidy-
wania ludowych wró¿bitów, czy te¿ innych prognostyków.

Wychylenie w przysz³oœæ ma tak¿e miejsce w Koœciele. Ko-
œció³ jednak¿e w swoim patrzeniu w przysz³oœæ siêga najda-
lej, siêga a¿ ku wiecznoœci. W tym wybieganiu w przysz³oœæ
kieruje siê s³owem Chrystusa. Wizja czasów ostatecznych zna-
mionuje liturgiê koñcz¹cego siê roku koœcielnego. Ka¿dego
roku, u kresu jesiennego czasu, gdy w przyrodzie bledn¹ ostat-
nie znaki ¿ycia, s³owo Bo¿e w liturgii rysuje nam perspekty-
wê koñca œwiata, powtórnego przyjœcia Chrystusa i ¿ycia
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wiecznego. Tak te¿ jest i dziœ tu, wœród nas. Chrystus zapo-
wiada zburzenie Jerozolimy. Tê zapowiedŸ wyg³asza w kon-
tekœcie zapowiedzi koñca œwiata, by wszystkich przekonaæ, i¿
tak jak pierwsza Jego zapowiedŸ dotycz¹ca zburzenia miasta,
spe³ni³a siê, tak i ta druga, dotycz¹ca koñca œwiata, na pewno
siê spe³ni.

2. ZapowiedŸ zburzenia Jerozolimy

W przypomnianej zapowiedzi mo¿na wyró¿niæ trzy elemen-
ty: p³acz Jezusa, zapowiedŸ zniszczenia Jerozolimy, powód jej
zniszczenia.

a) P³acz Jezusa

Jezus rzadko p³aka³. Ewangelia ukazuje Go p³acz¹cego
w dwóch sytuacjach: nad grobem £azarza i nad Jerozolim¹.
Pierwszy p³acz by³ p³aczem mi³oœci, przyjaŸni, by³ bólem w ob-
liczu œmierci przyjaciela. Drugi p³acz – to p³acz ¿alu, ¿e mia-
sto nie nawróci³o siê – to p³acz nad zaœlepionym, zbuntowa-
nym narodem.

P³acz¹cy Jezus solidaryzuje siê z ka¿dym p³acz¹cym cz³o-
wiekiem, potwierdza i jakoœ usprawiedliwia wszelki ziemski
p³acz. Tak jak p³acz Chrystusa mia³ wielk¹ wymowê, tak p³acz
ka¿dego cz³owieka te¿ ma jak¹œ wymowê, jest jakimœ przes³a-
niem. Dziecko p³acz¹ce og³asza, ¿e coœ go boli albo ¿e czegoœ
chce. Cz³owiek doros³y, który p³acze, og³asza tak¿e jakiœ ból,
¿al albo jakieœ doznane szczêœcie.

Widzieliœmy ju¿ nieraz p³acz¹cych ludzi: na pogrzebie,
w szpitalu, przy po¿egnaniach. Przypomnij sobie twoj¹ mat-
kê, jak p³aka³a. Widzisz mo¿e czasem ³zy w jej oczach, gdy
wyje¿d¿asz na d³u¿ej z domu, widzia³eœ jej ³zy, gdy sta³o ci siê
jakieœ nieszczêœcie, gdy bardzo chcia³a ci pomóc, jak zachoro-
wa³eœ. Pojawi siê mo¿e w jej oku ³za, gdy ciê zobaczy, jak
bêdziesz le¿a³ przed Bogiem w czasie œwiêceñ diakonatu i pre-
zbiteratu. Za³amie siê jej g³os i pojawi siê ³za, gdy ciê bêdzie
b³ogos³awiæ, jak pójdziesz po raz pierwszy do o³tarza. A mo¿e
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tak¿e ju¿ p³aka³a nad tob¹, gdy ciê upomina³a, gdy nie chcia-
³eœ jej pos³uchaæ, gdy stawia³eœ na swoim.

Jakkolwiek by³o i bêdzie, trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿dy ludzki
p³acz jest mow¹ do nas, tak¿e ten przychodz¹cy z daleka, któ-
ry ogl¹damy na ekranach telewizorów. Ludzkiego p³aczu nie
wolno lekcewa¿yæ. Trzeba nam odpowiadaæ wspó³czuciem,
modlitw¹, a niekiedy radykaln¹ zmian¹ postêpowania.

b) ZapowiedŸ zniszczenia miasta

Wróæmy jednak do Jezusa p³acz¹cego nad miastem. Zba-
wiciel zapowiada zburzenie Jerozolimy, tego miasta, które tak
bardzo ukocha³. To w tym mieœcie czterdziestego dnia po na-
rodzeniu zosta³ przedstawiony w œwi¹tyni Panu. I ju¿ wtedy
og³oszono, ¿e bêdzie œwiat³em na oœwiecenie pogan, bêdzie
znakiem sprzeciwu, bêdzie postawiony na powstanie i upadek
wielu (por. £k 2,32,34). Do tego miasta co roku przychodzi³
z Nazaretu z rodzicami w pielgrzymce. W tym mieœcie wzra-
sta³, naucza³ i czyni³ wielkie znaki. Do tego miasta wjecha³
uroczyœcie na œwiêta paschalne. W tym mieœcie spo¿y³ ostat-
ni¹ wieczerzê i da³ swoim uczniom i ich nastêpcom swoje Cia³o
i swoj¹ Krew na pokarm i napój. W tym mieœcie wycierpia³ za
nas rany. Na obrze¿ach tego miasta umar³ za ludzkoœæ. W tym
mieœcie zwyciê¿y³ tak¿e œmieræ i zes³a³ Ducha Œwiêtego. O tym
mieœcie mówi³, ¿e legnie w gruzach, ¿e œwi¹tynia bêdzie znisz-
czona. Zapewne by³a to zapowiedŸ bardzo trudna do wypowie-
dzenia. Wyg³osi³ j¹ Chrystus w kontekœcie zapowiedzi koñca
œwiata.

c) Powód zniszczenia

Mówi¹c o przysz³ej katastrofie, Chrystus podaje powód
zniszczenia miasta: „Za to, ¿eœ nie rozpozna³o czasu twojego
nawiedzenia” (£k 19,44b).

Bóg nawiedza³ nieustannie ludzi na ziemi. Najwiêksze na-
wiedzenie, to przyjœcie Chrystusa. Wielu ucieszy³o siê tymi
nawiedzinami. Czasem Ewangelista odnotowywa³, szczegól-
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nie po cudownych zdarzeniach: „i wielbili Boga za to, ¿e na-
wiedzi³ lud swój”. Jednak¿e nie wszyscy odczytali ten znak
Bo¿ego nawiedzenia. Chrystus przecie¿ ¿ali³ siê: „Jeruzalem,
Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do
ciebie s¹ pos³ani. Ile razy chcia³em zgromadziæ twoje dzieci, jak
ptak swoje pisklêta pod skrzyd³a, a nie chcieliœcie” (£k 13,34).

Odczytywanie Bo¿ego dzia³ania to niezwykle wa¿na spra-
wa w ¿yciu cz³owieka. Bo¿e nawiedzenie ³¹czy siê zawsze z ja-
kimœ upomnieniem, zwykle z wezwaniem do pokuty.

3. Eucharystia czasem Bo¿ego nawiedzenia

Czas Bo¿ego nawiedzenia trwa. Bóg nawiedza swój lud,
swoje wspólnoty i ka¿dego z nas. Nawiedza nas w ró¿ny spo-
sób: w g³oszonym s³owie, w chorobie, nag³ej œmierci, w ró¿-
nych wydarzeniach w ¿yciu narodów, w ¿yciu rodzinnym, spo-
³ecznym, osobistym. Nawiedza nas z pewnoœci¹ poprzez XII
Forum M³odych, które dziœ rozpoczynamy, nawiedzi nas po-
przez 46. Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny, którego
oczekujemy.

Szczególn¹ form¹ Bo¿ego nawiedzenia jest zawsze Eucha-
rystia. Nad jej tajemnic¹ chcemy siê pochyliæ w naszym sym-
pozjum, abyœmy lepiej rozumieli i pokochali to, co mamy tu
najcenniejszego na ziemi. To tu, w Eucharystii, spotyka siê
przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹. To tu wspomina-
my zbawcze dzie³o Jezusa, jego ¿ycie, jego cierpienie i œmieræ
podjêt¹ za nas, jego zmartwychwstanie i uwielbienie. To tu,
w Eucharystiê, w³¹czamy nasze aktualne ¿ycie, to „teraz” Ko-
œcio³a i œwiata. To tu, na Eucharystii, wychylamy siê tak¿e
w przysz³oœæ. Wychylamy siê a¿ ku powtórnemu przyjœciu Chry-
stusa w chwale. To tu, w Eucharystii, zawierzamy Bogu ca³¹
nasz¹ przysz³oœæ. To tu, w Eucharystii, spotykamy Baranka, który
sta³ siê godnym otworzyæ Ksiêgê i zerwaæ siedem pieczêci.

Ka¿da Eucharystia winna byæ przez nas rozpoznawana jako
czas Bo¿ego nawiedzenia, czas wzywaj¹cy do nawrócenia, czas
pog³êbiania naszej przyjaŸni z Bogiem.
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Z tak¹ oto œwiadomoœci¹ prze¿ywajmy tê wielk¹ tajemnicê
naszej wiary. Prze¿ywajmy j¹ dzisiaj w szczególnej bliskoœci
z Maryj¹. Dziœ, gdy wspominamy Jej ofiarowanie, przypomi-
namy sobie, ¿e winniœmy wszyscy zawsze ¿yæ w postawie ofia-
rowania, w postawie s³u¿by dla Boga, dla Koœcio³a i dla dru-
giego cz³owieka.

Chcemy w tej Eucharystii dziêkowaæ Bogu za to, ¿e Chry-
stus ofiarowa³ siê i wyda³ za nas. Chcemy tak¿e prosiæ Chry-
stusa, abyœmy moc¹ Ducha Œwiêtego, udzielanego na Eucha-
rystii – na wzór Maryi – mogli ¿yæ w postawie ofiarowania,
w postawie s³u¿by. Proœmy o to pokornie w tym szczególnym
znaku Bo¿ego nawiedzenia.

Przestrogi i wskazania inauguracyjne

Koœció³ w Henrykowie – 26 X 1996

Hi 42,1-3.5-6; £k 10,17-24

Eminencjo, Najdostojniejszy Ksiê¿e Kardynale! Ekscelen-
cje, Najczcigodniejsi Ksiê¿a Biskupi. Drogi ksiê¿e rektorze
i wicerektorze naszego Metropolitalnego Seminarium! Czci-
godni ksiê¿a proboszczowie i opiekunowie naszych najm³od-
szych alumnów Drodzy rodzice i krewni naszych najm³od-
szych, dziœ przyodzianych w tuniki, kleryków Umi³owani bra-
cia, alumni pierwszego roku w Henrykowie Drodzy: bracia
i siostry w Chrystusie!

1. Ludzkie przestrogi i upomnienia

Rozpocznijmy nasz¹ refleksjê homilijn¹ od stwierdzenia,
¿e jednym z wa¿nych elementów ludzkiego ¿ycia s¹ przestro-
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gi i upomnienia. Funkcjonuj¹ one przede wszystkim w wycho-
waniu m³odego pokolenia, chocia¿ nie tylko. S¹ kierowane do
adresatów zazwyczaj przez przyjació³, chocia¿ czasem pocho-
dz¹ te¿ od ludzi nie¿yczliwych. Przestrogi czynione s¹ zazwy-
czaj przed podjêciem jakichœ czynów, przestrzegaj¹ przed gro-
¿¹cym niebezpieczeñstwem. Upomnienia maj¹ miejsce w trak-
cie spe³niania z³ych czynów lub te¿ ich po spe³nieniu. Dobrzy,
odpowiedzialni rodzice, nauczyciele, wychowawcy upomina-
j¹ swoje dzieci, swoich uczniów, wychowanków, jeœli ci czy-
ni¹ jakieœ z³o. Przestrzegaj¹ ich przed zgubnymi konsekwen-
cjami, nastêpstwami z³ego ¿ycia. Dobra matka czy ojciec prze-
strzega swoj¹ córkê, swojego syna przed wyborem niew³aœci-
wego kierunku studiów, przez poœlubieniem w¹tpliwego, nie
rokuj¹cego na wspólne udane ¿ycie partnera do ma³¿eñstwa,
przestrzega przed z³ym towarzystwem. Zdarzaj¹ siê tak¿e prze-
strogi w ¿yciu narodowym. Ile¿ to razy nasz Episkopat prze-
strzega³ w przesz³oœci i obecnie w³adze komunistyczne i post-
komunistyczne przed ich zgubn¹ polityk¹ wobec Koœcio³a,
wobec Narodu, wobec rodziny, wobec poczêtego ¿ycia. S¹ tak-
¿e przestrogi w innych sektorach ¿ycia, np. w sektorze komu-
nikacji. Kiedy ogromny, luksusowy statek „Titanic” wyrusza³
w r. 1912 w swój pierwszy rejs do Nowego Jorku, nikt nie przy-
puszcza³, ¿e bêdzie to jego ostatni rejs, rejs do krainy œmierci.
W dzieñ poprzedzaj¹cy katastrofê kapitan zosta³ powiadomiony
o p³yn¹cych niebezpiecznych górach lodowych. Jednak¿e ze
z³oœci¹ odrzuci³ przestrogê. Kilka godzin póŸniej nast¹pi³o
zderzenie z ogromn¹ gór¹ lodow¹ i „Titanic” zacz¹³ ton¹æ.
Ocean poch³on¹³ okrêt i 1500 pasa¿erów.

Przestrogi i upomnienia s¹ zwykle czynione w imiê ochro-
ny przed z³em, w imiê zyskania jakiegoœ dobra. W kontekœcie
dzisiejszej liturgii s³owa chcemy sobie uœwiadomiæ to, i¿ Tym,
kto daje nam przestrogi i upomnienia, jest tak¿e sam Bóg. Bo¿e
przestrogi i upomnienia s¹ bardzo wa¿ne. Bóg bowiem zna siê
najlepiej na ¿yciu, zna najlepiej prawdziwe dobro cz³owieka.
Jego przestrogi i upomnienia s¹ b³ogos³awieñstwem dla cz³o-
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wieka. Bóg przekaza³ nam je i czêsto nam je przypomina przez
Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

2. Przestrogi Chrystusa

Chrystus w Ewangelii dzisiejszego sobotniego, maryjnego
dnia interpretuje dwa tragiczne wydarzenia: pierwsze spowo-
dowane decyzj¹ Pi³ata, który – stosuj¹c represje polityczne
wobec ¿ydowskich zelotów pragn¹cych obaliæ rzymsk¹ w³a-
dzê – doprowadzi³ do ich masakry. Drugie wydarzenie, zupe³-
nie przypadkowe, to zawalenie siê wie¿y w Siloe, pod któr¹
zginê³o 18 osób. Chrystus wyjaœnia, ¿e ci, którzy zginêli wca-
le nie byli wiêkszymi grzesznikami, od tych, których takie nie-
szczêœcie ominê³o. To stwierdzenie da³o Chrystusowi okazjê
do skierowania upomnienia: „lecz jeœli siê nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie” (£k 13,3). S³owa te adresowane
s¹ dziœ do ka¿dego z nas. Wszyscy jesteœmy wezwani do na-
wrócenia, czy – lepiej powiedzieæ – do ci¹g³ego nawracania
siê, obojêtnie, kim jesteœmy i jak¹ funkcjê pe³nimy. Wszyscy
mamy siê z czego nawracaæ, by drzewo naszego ¿ycia wyda³o
wiêcej owoców. Nasze nawracanie siê to proces bardzo z³o¿o-
ny. Zwróæmy w tej chwili jedynie uwagê na wa¿ny element
naszego nawracania siê, jakim jest uczenie siê panowania nad
sob¹ po to, by stawaæ siê bardziej dyspozycyjnym dla drugich,
dla Koœcio³a.

3. Nasze zadania na nowy rok akademicki

Drodzy bracia klerycy. Oto pod wp³ywem g³osu samego
Chrystusa znaleŸliœcie siê tu, w Henrykowie. Wybraliœcie szcze-
góln¹ uczelniê, uczelniê, której na imiê Seminarium Duchow-
ne z³¹czone z Papieskiem Fakultetem Teologicznym. Gdy dzi-
siaj stoimy z wami na progu waszych studiów i waszej forma-
cji, mo¿emy popatrzeæ ju¿ na cel, który macie osi¹gn¹æ u kre-
su waszej drogi poprzez tê uczelniê. Macie w przysz³oœci zo-
staæ kap³anami, duszpasterzami. Macie staæ siê w przysz³oœci
przewodnikami ludzi, kierownikami ludzkich sumieñ, paste-
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rzami ludzkich serc i umys³ów. Jak to osi¹gn¹æ? Co bêdziecie
czyniæ w tej uczelni przez szeœæ lat? Odbêdziecie w tej uczelni
studia filozoficzno-teologiczne. Przed wami – tak wiele go-
dzin wyk³adów, wiele godzin prywatnego studium, przed wami
ponad 120 egzaminów, w³¹cznie z ostatnim egzaminem magi-
sterskim. Ale, drodzy bracia, przed wami tak¿e wa¿ny czas
zdobywania œwiêtoœci, rzeŸbienia charakterów, upodabniania
siê do Tego, który was powo³a³. Na pocz¹tku waszej drogi przez
Seminarium i przez Papieski Fakultet, chcemy wam powie-
dzieæ, ¿e przygotowuj¹c siê do przysz³ej s³u¿by kap³añskiej,
przysposabiaj¹c siê do przysz³ego kierowania ludzkimi sumie-
niami, musicie nabyæ sprawnoœci kierowania samymi sob¹. Na
pocz¹tku waszej drogi chcemy Wam przywo³aæ przed œwiado-
moœæ wa¿ne stwierdzenie, które Ojciec Œw. Jan Pawe³ II wie-
lokrotnie przypomina. Stwierdzenie to brzmi nastêpuj¹co: tyl-
ko ten mo¿e stawaæ siê darem dla drugiego cz³owieka, tylko
ten mo¿e autentycznie s³u¿yæ drugiemu cz³owiekowi, kto jest
panem samego siebie, kto potrafi sob¹ kierowaæ, kto nie jest
niewolnikiem w³asnych grzechów, w³asnych s³aboœci. Musi-
cie przeto pozbywaæ siê owej tendencji, która ujawnia siê
w ka¿dym cz³owieku, by drugimi rz¹dziæ, by nad drugimi pa-
nowaæ, by drugich sob¹ zniewalaæ. Trzeba stawaæ siê panem
siebie samego. Mówi¹c jêzykiem Osoby i czynu kard. Wojty-
³y, trzeba sobie panowaæ, siebie samego posiadaæ, by stawaæ
siê dyspozycyjnym dla drugich, by stawaæ siê darem w s³u¿-
bie bliŸnim. Ten sektor pracy seminaryjnej jest bardzo wa¿ny.
Ten sektor pracy ma siê potem wyd³u¿yæ w ¿ycie kap³añskie.
Wiedz¹ o tym obecni tu ksiê¿a, wiedz¹ o tym i wasi rodzice.
Wiedz¹, ¿e droga Ewangelii to droga panowania nad sob¹ i s³u-
¿enia drugim, a nie droga panowania nad drugimi i s³u¿enia
samemu sobie.

Drodzy bracia, bêdziemy siê modliæ w tej Eucharystii pod
przewodnictwem Ksiêdza Kardyna³a, z waszymi rodzicami,
waszymi ksiê¿mi proboszczami i z wszystkimi tu obecnymi,
abyœcie w Seminarium czuli siê dobrze, abyœcie pokochali ten
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dom, Seminarium, tu, w Henrykowie, a potem we Wroc³awiu,
abyœcie pokochali ¿ycie duchowe, wewnêtrzne, abyœcie poko-
chali ksi¹¿kê teologiczn¹, ascetyczn¹, abyœcie w piêknym sty-
lu szli do kap³añstwa. Wy zaœ módlcie siê tak¿e za nas, aby-
œmy jako wasi wychowawcy, wyk³adowcy, przewodnicy, aby-
œmy dobrze wam s³u¿yli, abyœmy wszyscy przynosili obfite
owoce naszego ¿ycia, by Chrystus jak ten ogrodnik znajdowa³
na drzewie naszego ¿ycia – w ka¿dym czasie – dorodne owoce.

W s³u¿bie jednoœci

Msza œw. odprawiana z okazji imienin ks. prof. Henryka Lempy

Kaplica MWSD – 22 I 1998

1 Sm 18,6-9;19,1-7; Mk 3,7-12

1. Zachwyt i sprzeciw wobec Chrystusa

W lekcjonarzu mszalnym nad fragmentem dzisiejszej Ewan-
gelii widniej¹ s³owa: „Zachwyt t³umów dla Jezusa”. Rzeczy-
wiœcie, Jezus dzisiejszej Ewangelii to Jezus otoczony t³umem,
Jezus pe³en uroku, pe³en sukcesów: „A sz³o za Nim wielkie
mnóstwo ludu z Galilei. Tak¿e z Judei, z Jerozolimy, z Idumei
i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu sz³o do Niego mnó-
stwo wielkie na wieœæ o Jego wielkich czynach... Wielu bo-
wiem uzdrowi³ i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieœ cho-
roby, cisnêli siê do Niego, aby siê Go dotkn¹æ” (Mk 3,7.10).

Wiemy jednak, ¿e nie zawsze tak by³o wokó³ Jezusa. Wie-
my, ¿e znaleŸli siê tak¿e zaciekli przeciwnicy. Kilkanaœcie
wersetów dalej Ewangelista Marek zanotowa³: „Natomiast
uczeni w Piœmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: »Ma
Belzebuba i przez w³adcê z³ych duchów wyrzuca z³e duchy«”
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(Mk 3,22). Ci potem oskar¿ali Go coraz czêœciej, a¿ doprowa-
dzili do procesu, do wydania i wykonania wyroku œmierci.

2. Zachwyt i sprzeciw wobec Koœcio³a

Sytuacjê Chrystusa podziela dziœ Jego Koœció³. Jasno to
widaæ na przyk³adzie obecnego Papie¿a. Jan Pawe³ II jest po-
dziwiany przez miliony mieszkañców dzisiejszego œwiata. Pa-
miêtamy Jego wizyty w OjczyŸnie, pobyt we Wroc³awiu. Za
poœrednictwem telewizji widzimy, co dzieje siê na Kubie. Ca³y
œwiat œledzi tê historyczn¹ wizytê. Ale widzimy tak¿e inne
obrazy i s³yszymy cierpkie s³owa pod jego adresem. Wielu na
Zachodzie krytykuje papie¿a. Niektórzy mo¿e nawet wycze-
kuj¹ jego œmierci. Ale nieprzyjaŸni ludzie s¹ nawet w ojczy-
stym kraju Papie¿a. Wspomnijmy o dwóch paszkwilach na
Papie¿a i Koœció³, które pojawi³y siê w ostatnim czasie w Pol-
sce. W „Trybunie” listopadowej (26 XI) nazwano Papie¿a pro-
stakiem, wikarym z Niegowici, który kompromituje dzisiaj
instytucjê, któr¹ kieruje, czyli Koœció³ i naród, z którego po-
chodzi. 12 grudnia ubieg³ego roku S³awomir Walacki
w „Expresie Bydgoskim” napisa³, ¿e „ca³y kler katolicki po-
winno siê zapakowaæ w bydlêce wagony i wywieŸæ tam, gdzie
ich miejsce, a wiêc do Watykanu”.

3. Zazdroœæ jedn¹ z przyczyn ataków na Chrystusa i Jego
Koœció³

Mo¿emy zastanawiaæ siê nad przyczynami krytyki i ata-
ków na Papie¿a. Z pewnoœci¹ przyczyn tych jest wiele, ale
wska¿my dziœ tylko na jeden powód owej krytyki, zwi¹zany
tematycznie z dzisiejsz¹ liturgi¹ s³owa. Jest nim zazdroœæ. Wielu
krytykuje drugich z zazdroœci. S³yszeliœmy dziœ, ¿e wielk¹ za-
zdroœci¹ pa³a³ wobec Dawida stary Saul. Nie móg³ pogodziæ
siê z sukcesami i popularnoœci¹, któr¹ zdoby³ m³ody Dawid.
Kieruj¹c siê zazdroœci¹, chcia³ nawet go zabiæ. Wybroni³ jed-
nak Dawida przed œmierci¹ Jonatan, syn Saula i zarazem ser-
deczny przyjaciel Dawida.
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Zazdroœæ prowadzi do krytyki, do opozycji, a czasem na-
wet dalej, i do zabójstwa.

W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœci-
jan dodajmy, ¿e zazdroœæ niszczy jednoœæ, utrudnia jej budo-
wanie. Niestety, musimy wyznaæ, ¿e i w krêgach osób duchow-
nych jest sporo zazdroœci. Kogoœ mianuj¹ kanonikiem, pra³a-
tem, ktoœ otrzyma lepsz¹ parafiê, i ju¿ jest powód do zazdro-
œci. Ktoœ opublikuje coœ, otrzyma jak¹œ nagrodê, jakieœ wy-
ró¿nienie, pochwal¹ go –  i traci wtedy dawnych przyjació³.

W czasie uroczystoœci 50-lecia Duszpasterstwa Akademic-
kiego we Wroc³awiu o. Jan Góra, mówi¹c o perspektywach
tego duszpasterstwa, mówi³ w Auli Leopoldyñskiej, ¿e w dusz-
pasterstwie nie mo¿e byæ konkurencji, rywalizacji, ale wspó³-
dzia³anie, dope³nianie, komplementarnoœæ. Bardzo Ÿle siê
wspó³pracuje z zazdrosnymi ludŸmi, tak¿e z zazdrosnymi
ksiê¿mi.

Uczmy siê w murach tego domu postawy cieszenia siê z cu-
dzych sukcesów, osi¹gniêæ. Nie zestawiajmy, nie porównujmy
siê ci¹gle z innymi, bo to czêsto wyzwala zazdroœæ. Ka¿dy z nas
ma swoje miejsce, ma swoje talenty. Tym siê cieszmy i to roz-
wijajmy.

Mówi¹c o tym, na koniec, chcê z³o¿yæ œwiadectwo o na-
szym dzisiejszym solenizancie, ks. prof. Henryku. Mogê po-
wiedzieæ coœ o nim, gdy¿ znam go od 10 wrzeœnia 1962 roku,
gdy zamieszka³em z nim w tym domu, przychodz¹c na pierw-
szy rok, w pokoju nr 92, na pierwszym piêtrze, w skrzydle
wschodnim. Nie zauwa¿y³em nigdy, by ks. prof. Henryk za-
zdroœci³ komuœ wy¿szego wzrostu, godnoœci koœcielnych, ka-
nonikatów, pra³atur, stopni i osi¹gniêæ naukowych. Znamy go
jako cz³owieka, który nie dzieli, nie sieje intryg, ale który jed-
noczy. Za takiego kap³ana dziêkujemy dziœ Bogu i wyprasza-
my dla niego Bo¿e b³ogos³awieñstwo.
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Myœlenie ziemskie i myœlenie niebieskie

Kaplica MWSD – 15 IV 1999

Dz 5,27-33; J 3,31-36

1. Dwa rodzaje myœlenia i widzenia rzeczywistoœci

Œledzimy na liturgii od kilku dni mowê Chrystusa do Niko-
dema. Zawiera ona bardzo wa¿ne w¹tki. Przypomnijmy, ¿e
Chrystus mówi³ Nikodemowi o potrzebie powtórnego naro-
dzenia: „Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci, jeœli siê ktoœ nie
narodzi powtórnie, nie mo¿e ujrzeæ królestwa Bo¿ego” (J 3,3).
Wskaza³ tak¿e na najg³êbszy motyw wcielenia: „Tak bowiem
Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne”
(J 3,16). Wyjaœni³ tak¿e cel swego przyjœcia na ziemiê: „Albo-
wiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat
potêpi³, ale po to, by œwiat zosta³ prze z Niego zbawiony”
(J 3,17). Adresatem tej mowy nie jest tylko Nikodem, ale my
wszyscy. W dzisiejszym fragmencie tej mowy Chrystus wska-
zuje na pewien dualizm, jaki ma miejsce tu na ziemi. S¹ tu, na
ziemi, jakby g³oszone dwie ewangelie: ewangelia ludzka, œwia-
towa i Ewangelia Bo¿a, nadziemska, przyniesiona przez Chry-
stusa z nieba.

Bywaj¹ zatem dwa spojrzenia na wszystko: spojrzenie ziem-
skie, doczesne i spojrzenie nadziemskie, nadprzyrodzone.
W Ewangelii spojrzenie pierwsze, ewangeliê œwiata reprezen-
tuje Nikodem i wielu innych podobnie do niego myœl¹cych;
spojrzenie drugie, Ewangeliê niebiesk¹, ale dan¹ dla ziemi, re-
prezentuje Chrystus. W historii opisanej w dzisiejszym frag-
mencie Dziejów Apostolskich myœlenie œwiatowe reprezen-
tuje Sanhedryn, natomiast myœlenie ewangeliczne reprezen-
tuje Piotr i aposto³owie – po otrzymaniu darów Ducha Œwiê-
tego.
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2. Myœlenie ziemskie i niebieskie

Popatrzmy na treœæ ewangelii œwiata, spojrzenia ziemskie-
go. G³osi siê tu nastêpuj¹ce has³a: ¿ycie masz mierzyæ w kate-
goriach zysku, korzyœci materialnych, awansu spo³ecznego,
opinii œrodowiska; niczemu siê nie poddawaj, jesteœ wolny,
rób, co chcesz; rób to, co ci siê podoba, co przyjemne, co przy-
nosi korzyœæ, s³awê, pieni¹dze, zadowolenie; nie daj siê znie-
walaæ przez jakieœ zasady; normy ustalaj sobie sam; sam roz-
strzygaj, co jest dobre, a co z³e. Niczym siê nie przejmuj! Patrz
tylko na siebie, dbaj o swoje interesy, by ciê ktoœ inny nie prze-
chytrzy³. Nie bierz na powa¿nie twoich prze³o¿onych, jak
mo¿esz, tak nimi manewruj, ¿eby ci tylko nie zaszkodzili.

A oto treœæ Ewangelii Chrystusa:
 – Pamiêtaj, jest Bóg i jest ¿ycie wieczne. Jesteœ dzieckiem

Boga. On ciê powo³a³ do istnienia. Licz siê z Bogiem, zacho-
wuj Jego przykazania .

– B¹dŸ pokorny, ustêpliwy, opanowany, wstrzemiêŸliwy. –
Pytaj siê czêsto Pana Boga: co chcesz, Panie, bym czyni³?

– B¹dŸ wstrzemiêŸliwy, zachowaj czystoœæ przedma³¿eñ-
sk¹, ma³¿eñsk¹, kap³añsk¹.

– Poœwiêcaj siê dla drugich, stawaj siê darem dla drugiej
osoby.

– Dbaj o twoj¹ duszê, o twoje ¿ycie wewnêtrzne, ¿ycie wia-
ry, nadziei i mi³oœci.

– Nade wszystko, b¹dŸ pokorny przed Bogiem.
– Na pierwszym miejscu stawiaj zawsze Pana Boga, s³u-

chaj, nas³uchuj Jego g³osu, bo On ci ma wiele do powiedzenia.
– Jego s³owo jest m¹droœci¹, która wyzwala.

Ca³y czas istnieje rywalizacja miêdzy tymi sposobami my-
œlenia. Dzieje œwiata to zderzenie siê tych dwóch tak ró¿nych
wizji, tych dwóch ewangelii. Ju¿ Dzieje Apostolskie œwiadcz¹
o tym. W naszym dzisiejszym œwiecie jest podobnie. Jesteœmy
œwiadkami œcierania siê tych dwóch sposobów myœlenia.  Dnia
31 marca 1999 r. w œrodê Wielkiego Tygodnia odby³o siê s³ynne
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posiedzenie Senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego poœwiêcone
Wydzia³owi Teologicznemu. Ostra dysputa trwa³a prawie szeœæ
godzin. Ujawni³y siê w niej dwa stanowiska: stanowisko zdo-
minowane przez myœlenie kategoriami czysto doczesnymi,
ziemskimi i stanowisko z elementami myœlenia ponadziemskie-
go, uwzglêdniaj¹ce duchowy wymiar cz³owieka.

3. Powo³ani do krzewienia myœlenia niebieskiego

Jesteœmy powo³ani do niesienia Ewangelii Chrystusa. To
Chrystus nas powo³a³, byœmy zmieniali myœlenie czysto ludz-
kie na myœlenie Bo¿e. Mo¿na to czyniæ moc¹ Ducha Œwiêtego.
Mogli to czyniæ Aposto³owie natchnieni Duchem Œwiêtym, mo-
¿emy i my dziœ to samo czyniæ, jeœli jesteœmy otwarci na dzia³a-
nie Ducha Œwiêtego, wielki dar Chrystusa Zmartwychwsta³ego.

Jezus w Wieczerniku, po Zmartwychwstaniu mówi: „We-
Ÿmijcie Ducha Œwiêtego”. Duch Œwiêty w Dniu Piêædziesi¹t-
nicy nape³nia okr¹g ziemi.

Warunkiem otrzymania Ducha Œwiêtego jest pos³uszeñstwo
Bogu i pokora wobec Boga. Wielu zamyka siê na dar Ducha
Œwiêtego, nie chce przyjmowaæ s³owa Bo¿ego i nim ¿yæ, bo
cz³owiek nie chce s³uchaæ Boga. Kto zaœ nie chce s³uchaæ Boga,
temu brak pokory.

Jakie s¹ przyczyny os³abienia Ewangelii Chrystusa? Przy-
k³adowo, 163 teologów podpisuje deklaracjê przeciwko pa-
pie¿owi. Id¹ na ³atwiznê. Wykreœlaj¹ z Ewangelii takie s³owa,
jak: samozaparcie, krzy¿, umartwienie. Niektórzy nasi kap³a-
ni boj¹ siê m³odzie¿y i dzieci, uciekaj¹ od konfesjona³u, nie-
kiedy ksi¹dz nie pójdzie do o³tarza przez konfesjona³, nie uklêk-
nie nigdy po Mszy œw., nie interesuje go katecheza. Jak to on
otwiera siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego? Jesteœmy powo³ani
do g³oszenia Ewangelii Chrystusa. Czy jest w nas pasja? W kim
jej nie ma, to trzeba siê zastanowiæ, czy nie zawróciæ z drogi,
bo w nas ma od¿ywaæ pasja pierwszych uczniów, to ich zde-
cydowanie i zapa³. Nikt ich nie móg³ powstrzymaæ. Wiêcej trze-
ba s³uchaæ Boga ani¿eli ludzi.
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Proœmy w tej Eucharystii, abyœmy byli otwarci na dzia³a-
nie Ducha Œwiêtego i Jego moc¹ odnawiali w sobie pasjê g³o-
szenia Ewangelii Chrystusa i szerzenia na ziemi myœlenia ka-
tegoriami Ewangelii.

Lekcja mi³oœci Ojczyzny

Narodowa pielgrzymka do Rzymu, Monte Cassino – 9 VII 2000

Ez 2,2-5; Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

Na szlaku pielgrzymim s³yszeliœmy wiele o mi³oœci do
Boga, do cz³owieka i do œwiata. By³a o tym mowa w Asy¿u
u grobu œw. Franciszka, w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
ko³o Watykanu. Sam Ojciec Œwiêty w homilii mówi³ o wadze
przykazania mi³oœci, o opcji na rzecz ubogich. Dziœ na tym
szczególnym miejscu, na tej „Golgocie Narodów”, gdzie od-
dali swe ¿ycie synowie naszej Ziemi, chcemy dopowiedzieæ,
¿e winniœmy mi³owaæ tak¿e nasz¹ Ojczyznê.

Jan Pawe³ II nazwa³ ojczyznê matk¹. W czasie wizyty w r.
1983 mówi³ w przemówieniu powitalnym na Okêciu, ¿e Pol-
ska jest matk¹, która wiele w dziejach wycierpia³a i dlatego
ma prawo do naszej czci i mi³oœci. ¯o³nierze le¿¹cy na tym
cmentarzu zginêli za Ojczyznê, torowali drogê do jej wolno-
œci. Zginêli, abyœmy mogli ¿yæ dzisiaj w wolnej Polsce.

Znamy w ogólnych zarysach ich drogê do tego Wzgórza.
Wygnani z Ojczyzny, jako zes³añcy wst¹pili do formacji woj-
skowej na terenie dawnego Zwi¹zku Radzieckiego, by wal-
czyæ o wolnoœæ „wasz¹ i nasz¹”. Wêdrowali przez Iran, Irak,
Ziemiê Œwiêt¹, Egipt. Szli przez pustynie z broni¹ na ramie-
niu, a wielu i z ró¿añcem w rêku. Tu, na tej Górze, znaleŸli
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œmieræ, by otworzyæ drogê do Rzymu, drogê do wolnoœci Ita-
lii, drogê do wolnoœci narodów. Oddali duszê Bogu, serca Pol-
sce, a cia³a goœcinnej ziemi w³oskiej. Tu, na tej Górze, oczeku-
j¹ na koñcowe zmartwychwstanie. Nie dane im by³o wróciæ
do Ojczyzny. Nie wrócili synowie do matek, ojcowie do dzie-
ci, mê¿owie do ¿on. Tutaj zakoñczy³o siê ich ¿ycie ziemskie.
Tu œpi¹ snem pokoju z dala od rodzinnych pól, lasów i ³¹k,
z dala od swoich rodzin.

Dziœ na szlaku pielgrzymim ich tu nawiedzamy. Sk³adamy
im ho³d wdziêcznoœci i dar modlitwy. Uczymy siê od nich mi-
³owania Ojczyzny.

Niech chwa³a Pañska urzeczywistnia siê w tej Eucharystii.
Niech naszym poleg³ym Rodakom da Pan szczêœcie wieczne,
a nas niech nape³ni mi³oœci¹ do Ojczyzny, byœmy j¹ rozumnie
mi³owali, jej s³u¿yli jako kap³ani jutra.
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C. Do s³uchaczy Studium Spo³ecznego
Akcji Katolickiej

Szafowaæ s³owem prawdy i mi³oœci

Kaplica MWSD – 13 VI 1998

1 Kol 19,19-21; Mt 5,33-37

1. Zalew ludzkiego s³owa

Fragment dzisiejszej Ewangelii zachêca nas, byœmy nasz¹
refleksjê homilijn¹ skoncentrowali wokó³ problemu naszej
mowy, naszego jêzyka. WyjdŸmy od stwierdzenia, ¿e mowa jest
œrodkiem naszego miêdzyludzkiego komunikowania siê. W mo-
wie, w jêzyku mo¿emy wyró¿niæ trzy warstwy: warstwê brzmieñ
s³ownych, znaczenie tych brzmieñ i przedmioty, które te s³owa
oznaczaj¹. Warstwa brzmieñ s³ownych lub znaków graficznych
jest warstw¹ umown¹. St¹d mamy tak du¿o jêzyków œwiata,
w których s³owa czy te¿ pismo ró¿ni siê miêdzy sob¹. Jednak¿e
poszczególne s³owa, wyra¿enia jêzykowe, mimo ró¿nego zapi-
su lub brzmienia, dŸwiêkowego, maj¹ te same znaczenia. Dziê-
ki temu mo¿liwa jest w ogóle wzajemna komunikacja ludzi miê-
dzy sob¹. Sensy wyra¿eñ ogólnych, mimo ich ró¿nego brzmie-
nia maj¹ te same znaczenia. Wreszcie jest trzecia warstwa. S¹
ni¹ przedmioty nazywane. Logika nazywa je desygnatami. Jê-
zyk zatem odsy³a nas zawsze do jakiejœ rzeczywistoœci, do œwiata
przedmiotów. Jeœli jest za bardzo abstrakcyjny, odbiegaj¹cy od
rzeczywistoœci, tym bardziej mo¿e byæ niebezpieczny.

Po tym przypomnieniu zwróæmy uwagê na to, i¿ w jêzyku,
w mowie powinniœmy wyra¿aæ prawdê, to znaczy mówiæ o rze-
czywistoœci tak, jak j¹ odbieramy, zgodnie z tym, czym ona
jest, mówiæ wed³ug naszego przekonania.

Mówimy dzisiaj o zjawisku, które nazywa siê inflacj¹ s³o-
wa. Oznacza to, ¿e obni¿y³a siê wartoœæ ludzkiego s³owa. Spa-
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da wartoœæ s³owa, tak jak spada wartoœæ pieni¹dza. To obni¿a-
nie siê wartoœci s³owa dokonywa³o siê w wielu ideologiach,
które pos³ugiwa³y siê propagand¹. Chodzi³o tu zawsze o ukry-
cie prawdy albo o manipulacjê prawd¹. Owo fa³szowanie czy
te¿ ukrywanie prawdy mia³o miejsce w systemach totalitarnych.
Wiemy, ¿e wspiera³y siê one na dwóch filarach: k³amstwie
i strachu. Tak¿e w najnowszych, aktualnych pr¹dach kulturo-
wo-spo³ecznych: liberalizmie filozoficznym, postmodernizmie
– spotykamy siê z celowym, zamierzonym fa³szowaniem praw-
dy. Cz³owiek broni siê przez k³amstwem. Czuje siê bardzo
upokorzony, gdy spostrze¿e, ¿e karmi siê go k³amstwem.
Wszystkie protesty spo³eczne, jakie mia³y miejsce w piêædzie-
siêcioleciu powojennym, by³y w du¿ej mierze protestami prze-
ciwko ok³amywaniu spo³eczeñstwa.

Z³agodzon¹ odmian¹ fa³szowania prawdy jest reklama.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e w ofertach reklamowych nie znajduje-
my pokrycia z rzeczywistoœci¹.

W takim œwiecie, pe³nym zak³amania i manipulacji, praw-
d¹ jest g³oszone s³owo Bo¿e, s³owo, które jest zawsze praw-
dziwe, które jest m¹droœci¹, które jest najzdrowszym pokar-
mem dla naszego ducha.

2. S³owo ludzkie noœnikiem prawdy i mi³oœci

W dzisiejszym s³owie Bo¿ym znajdujemy wezwanie do uni-
kania przysiêgi. Za ka¿dym s³owem ludzkim winna staæ praw-
da i ¿adna wypowiedŸ nie powinna wymagaæ dodatkowej gwa-
rancji w postaci przysiêgi: „Niech wasza mowa bêdzie: Tak,
tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego pochodzi” (Mt 5,37).
Chodzi zatem o jednoznacznoœæ, o prostolinijnoœæ, jedn¹ twarz
wobec wszystkich.

Spotykamy w ¿yciu ludzi, których nazywamy krêtaczami.
S¹ tacy, którzy co innego myœl¹, co innego mówi¹, a jeszcze
co innego czyni¹. S¹ te¿ tacy, którzy co innego mówi¹ do ró¿-
nych osób lub te¿ tacy, którzy co chwilê zmieniaj¹ swoje zda-
nie. Chrystus wzywa nas dziœ do jednoznacznoœci, do przej-
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rzystej postawy: „Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie,
nie”. Jest to wa¿ne wezwanie, które chcemy dziœ omodliæ na
tej Eucharystii.

3. Nasz apostolat przez s³owo

S³owo jest bardzo wa¿nym elementem naszego ¿ycia. Przez
s³owa wiele pomagamy drugim, ale te¿ i niekiedy wiele dru-
gim szkodzimy, sprawiamy im du¿e przykroœci. Chcemy so-
bie przypomnieæ, ¿e zawsze winniœmy przemawiaæ jêzykiem
prawdy i mi³oœci. Przemawianie jêzykiem prawdy jest dziœ
szczególnie wa¿ne. Dlaczego? Gdy¿ szatan zyska³ nowe spo-
soby i formy przekazu myœli. Fali zafa³szowania, manipulacji,
dwuznacznoœci, konformizmu, permisywizmu winniœmy prze-
ciwstawiaæ jêzyk prawdy i jednoznacznoœci.

Jêzyk nasz winien byæ tak¿e jêzykiem mi³oœci. Jak¿e lu-
dzie sobie dokuczaj¹ w³aœnie przez jêzyk, przez s³owa. Cza-
sem one bardzo bol¹. Niekiedy lepiej by³oby otrzymaæ poli-
czek, uderzenie fizyczne, ani¿eli doznaæ cierpienia przez z³o-
œliwe s³owo.

B¹dŸmy przeto w naszych œrodowiskach aposto³ami dobre-
go s³owa, s³owa prawdy i mi³oœci. Proœmy dziœ Chrystusa, by-
œmy w takiej postawie potrafili iœæ dalej przez ¿ycie, by uda-
wa³o siê nam innym wyœwiadczaæ dobro przez nasze prawdzi-
we i ¿yczliwe mówienie.
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Na wzór Maryi rozwa¿aæ w swoim sercu

Kaplica MWSD – 12 VI 1999

Iz 61,9-11; £k 2,41-51

1. Serce Maryi odwzorowaniem serca Chrystusa

Wczoraj obchodziliœmy uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. W katedrze warszawskiej Ojciec Œwiêty Jan Pa-
we³ II zamkn¹³ II Plenarny Synod w naszej OjczyŸnie. Dzisiaj
wspominamy zaœ w liturgii Niepokalane Serce Maryi. Serce jest
symbolem mi³oœci. W tradycji Koœcio³a ukszta³towa³o siê prze-
konanie, ¿e Bóg nas umi³owa³ w sercu swojego Syna. Dlatego
rozszerzy³ siê w Koœciele tak bardzo kult Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Kult ten jest zarazem kultem Bo¿ego Mi³osierdzia,
Bo¿ej Mi³oœci, która objawi³a siê w sercu Syna Bo¿ego. Spo-
œród ludzkich serc najbli¿ej serca Jezusa znajduje siê serce Ma-
ryi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e serce Najœwiêtszej Maryi Panny jest
najdoskonalszym odwzorowaniem serca Pana Jezusa.

Na naszej liturgii zosta³o przed chwil¹ og³oszone s³owo
Bo¿e. Zawiera ono do nas dzisiaj – na ten czas, który jest przed
nami, bardzo wa¿ne przes³anie. W tym przes³aniu jest zawarta
prawda o sercu Maryi. Jakie przymioty tego serca – zapytaj-
my – zosta³y nam ods³oniête w og³oszonym s³owie Bo¿ym?

2. Przymioty serca Maryi

Oto g³ówne przymioty serca Maryi:

a) Serce Maryi – sercem radoœci

Œpiewaliœmy dziœ po pierwszym czytaniu s³owa: „Ca³ym
swym sercem radujê siê w Panu”. S¹ to s³owa Maryi, które
wypowiedzia³a u œw. El¿biety. W Ewangelii maj¹ one wersjê
„I raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (£k 1,47). Do
serca Maryi odnosz¹ siê tak¿e, czytane dziœ, s³owa proroka
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Izajasza: „Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê
w Bogu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia, okry³
mnie p³aszczem sprawiedliwoœci” (Iz 61,10a). S³owa odnosz¹
siê tak¿e do nas, dok³adniej mówi¹c, powinny staæ siê s³owa-
mi, które wyra¿aj¹ prawdê o nas. Maj¹ one wyznaczaæ posta-
wê naszego ¿ycia.

Radowanie siê w Bogu – to wielka sprawa, to wielkie za-
danie. Jest wiele powodów do tej radoœci. Najpierw – dar ¿y-
cia, istnienia. Mog³o nas nie byæ, a oto jesteœmy. Bóg chcia³
nas mieæ, dlatego jesteœmy. Bóg nas mi³uje, mi³uje ca³e stwo-
rzenie. Szczególn¹ mi³oœci¹ otacza to stworzenie, które nosi
w sobie podobieñstwo do Niego. Oto pierwszy powód do ra-
doœci – nasze istnienie, które zawdziêczamy Bogu. Drugi po-
wód radoœci jest nam dziœ wyraŸnie podany: „bo mnie przy-
odzia³ w szaty zbawienia”. Bóg nas przyodziewa w swoje sza-
ty. Pierwszy raz przyodzia³ nas na naszym chrzcie œw. A po-
tem, gdy te szaty pobrudziliœmy grzechami, Bóg przyobleka³
nas na nowo w czyste szaty, udzielaj¹c nam swego przebacze-
nia. Tyle ju¿ razy otrzymywaliœmy odpuszczenie grzechów,
tyle ju¿ razy Bóg na nowo ubiera³ nas w szaty zbawienia, w sza-
ty ³aski uœwiêcaj¹cej. To jest te¿ powód do naszej radoœci: „bo
mnie przyodzia³ w szaty zbawienia”.

b) Serce Maryi – sercem rozwa¿aj¹cym s³owo Bo¿e

Patrzymy na Maryjê. Jest dziœ o Niej powiedziane: „Ro-
dzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Œwiêto Paschy”
(£k 2,41). W drodze powrotnej Jezus siê gubi. Trwa poszuki-
wanie, które koñczy siê znalezieniem w œwi¹tyni. Przy okazji
Jezus wyjaœnia, jaka jest i jaka bêdzie Jego misja: „Powinie-
nem byæ w tym, co nale¿y do mego Ojca” (£k 2,49).

To ewangeliczne wydarzenie przypomina nam o obowi¹z-
ku roztropnego wychowywania naszego m³odego pokolenia.
Perykopa ewangeliczna by³a zakoñczona s³owami: „A Matka
Jego chowa³a wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim ser-
cu” (£k 2,51).
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Ojciec Œw. Jan Pawe³ II w czasie trzeciej pielgrzymki do
Ojczyzny, w r. 1987 mówi³ w Szczecinie: „Trzeba, ¿eby nam
siê podoba³o s³owo Bo¿e. Trzeba mieæ upodobanie w s³owie
Bo¿ym. Jeœli jest upodobanie w s³owie Bo¿ym, to za nim idzie
dzia³anie w duchu tego s³owa. I oto bardzo nam chodzi, o to
bardzo chodzi Koœcio³owi w Polsce, wszystkim moim braciom
biskupom tu obecnym, z ksiêdzem Prymasem na czele”. Po-
dobnie mówi³ w Pelplinie w czasie siódmej pielgrzymki, w nie-
dzielê, 6 czerwca 1999 r. Przypomnia³, ¿e nale¿y budowaæ dom
¿ycia na Chrystusie, na Jego s³owie. Jego s³owo jest mocnym
fundamentem, który gwarantuje budowli naszego ¿ycia trwa-
³oœæ.

3. Nasze zadania jako elity Akcji Katolickiej

Koñczymy dziœ oficjalnie nasze zajêcia na Studium Spo-
³ecznym Akcji Katolickiej. Jesteœcie jego pierwszymi absol-
wentami. Po Mszy œw. otrzymacie pierwsze dyplomy tego Stu-
dium. Jaki by³ sens tych spotkañ, tej formacji? Myœlê, ¿e cho-
dzi³o nam tutaj o uwra¿liwienie na podstawowe problemy
wspó³czesnego Koœcio³a i œwiata. G³ówna uwaga w programie
tego Studium by³a skupiona wokó³ spo³ecznej nauki Koœcio³a.
Nauka ta bowiem ma szczególn¹ wartoœæ dla budowania no-
wych, bardziej sprawiedliwych i humanistycznych ustrojów
spo³ecznych, ma ogromne znaczenie dla utrwalania zdrowej
demokracji.

Koñczy siê czas Studium. Przed nami pozostaje czas œwia-
dectwa, czas œwiadczenia o tym, co tu zyskaliœmy. IdŸmy da-
lej w ¿ycie, jako ludzie raduj¹cy siê w swoich sercach. Niech
Bo¿a radoœæ wype³nia nas i promieniuje na zewn¹trz. Niech
jej Ÿród³em bêdzie nasza g³êboka wiêŸ z Bogiem, nasza wier-
na s³u¿ba Bogu i cz³owiekowi. Na wzór Maryi radujmy siê
w Bogu, naszym Zbawcy, na wzór Maryi b¹dŸmy ludŸmi kon-
templacji, ludŸmi rozwa¿aj¹cymi i zachowuj¹cymi s³owo Bo¿e.
Niech te intencje i nasze osobiste sprawy stan¹ siê g³ównym
tematem naszej dalszej modlitwy, tu, przy tym o³tarzu.
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D. Do absolwentów PWT we Wroc³awiu

Z wiar¹ i mi³oœci¹ przez ¿ycie

Kaplica PWT–  9 VI 1996

Oz 6,3-6; Rz 4,18-25; Mt 9,9-13

1. Chrystus nas powo³uje

We wspólnocie zawi¹zanej w czasie studiów teologicznych
na naszej uczelni spotykamy siê znowu po roku w tak szcze-
gólnej sytuacji tu, przy o³tarzu, tu, na tej Eucharystii. Wypada
nam teraz skupiæ nasz¹ uwagê na us³yszanym s³owie Bo¿ym.

Ilekroæ czytamy czy s³yszymy o powo³aniu celnika Mate-
usza do grona aposto³ów, tylekroæ uœwiadamiamy sobie, ¿e
Chrystus powo³ywa³ do grona swoich przyjació³ ludzi zwy-
czajnych, czêsto grzeszników, ludzi czêsto nielubianych przez
otoczenie. Takim w³aœnie by³ prawdopodobnie celnik Mate-
usz. Na to powo³anie i na ucztê Jezusa z celnikami nast¹pi³a
natychmiastowa reakcja ze strony faryzeuszów: „Dlaczego
wasz Nauczyciel jada z celnikami i grzesznikami?” (Mt 9,11).
Jezus wyjaœnia, dlaczego tak czyni: „Nie potrzebuj¹ lekarza
zdrowi, lecz ci, którzy siê Ÿle maj¹” (Mt 9,12). A wiêc jesz-
cze jedno przypomnienie, jaki by³ cel przyjœcia Chrystusa do
nas.

W gronie wybranych i powo³anych jesteœmy dzisiaj my.
Jako chrzeœcijanie nale¿ymy do grona uczniów Chrystusa. Gdy
myœlimy o naszym powo³aniu w kontekœcie naszego ¿ycia, to
budzi siê w nas refleksja nad mi³oœci¹ Chrystusa do nas.
W szczeroœci i prawdzie wyznajemy, ¿e Jezus powo³a³ nas do
siebie jako grzeszników. Niczym sobie nie zas³u¿yliœmy na
Jego spojrzenie, na Jego mi³oœæ. Dlatego nosimy w sercach
naszych wielk¹ wdziêcznoœæ ku Niemu za dar powo³ania, za
dar leczenia nas z naszych duchowych chorób.
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W kontekœcie dzisiejszego s³owa Bo¿ego zastanówmy siê,
do jakich zadañ powo³a³ nas Pan. W tekstach biblijnych dzi-
siejszej niedzieli s¹ wyraŸnie sprecyzowane dwa zadania: wzra-
stanie w wierze i wzrastanie w mi³oœci.

2. Wiara i mi³osierdzie warunkiem zbawczego usprawie-
dliwienia

W drugim czytaniu, we fragmencie Listu œw. Paw³a do Rzy-
mian, jest nam dzisiaj przybli¿ona postaæ Abrahama. Pokaza-
ny jest ten patriarcha jako wzór wiary. Aposto³ mówi o nim: „I
nie zachwia³ siê w wierze, choæ stwierdzi³, ¿e cia³o jego jest
obumar³e – mia³ ju¿ prawie sto lat – i ¿e obumar³e jest ³ono
Sary. I nie okaza³ wahania ani niedowierzania co do obietnicy
Bo¿ej, ale siê wzmocni³ w wierze. Odda³ przez to chwa³ê Bogu
i by³ przekonany, ¿e mocen jest On równie¿ wype³niæ, co obie-
ca³” (Rz 4,19-21).

Uczymy siê od Abrahama wierzyæ, wierzyæ niekiedy wbrew
nadziei. Gdy Bogu naprawdê zawierzymy, to nigdy nie spotka
nas zawód. Jesteœmy powo³ani, aby wzrastaæ w wierze. Jeste-
œmy powo³ani, jako absolwenci uczelni teologicznej, aby dla
innych byæ przyk³adem zawierzenia Bogu.

Jednak¿e na samej wierze nie mo¿na siê zatrzymaæ. Litur-
gia dzisiejsza idzie dalej w przypominaniu nam sposobu ¿y-
cia. Nasza wiara winna byæ dope³niona mi³oœci¹. Bóg nas po-
kocha³ i wzywa nas, powo³uje nas do mi³oœci, liczy na nasz¹
mi³oœæ. U proroka Ozeasza dziœ czytamy: „Mi³oœci pragnê, nie
krwawej ofiary, poznania Boga bardziej ni¿ ca³opaleñ” (Oz
6,6). Do tych s³ów nawi¹zuje sam Chrystus, gdy na uczcie z cel-
nikami i faryzeuszami mówi: „IdŸcie i starajcie siê zrozumieæ,
co znaczy: »Chcê raczej mi³osierdzia ni¿ ofiary«” (Mt 9,13).

W refleksji nad nasz¹ drog¹ za Chrystusem przy³apujemy
siê, ¿e czasem kostnieje nasze religijne ¿ycie, ¿e ulega niekie-
dy sformalizowaniu. Obserwujemy ten proces tak¿e u innych
naszych sióstr i braci. Widzimy, jak niekiedy ¿ycie chrzeœci-
jañskie sprowadzane jest jedynie do wymiaru kultowego. ¯y-
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cie codzienne mo¿e byæ byle jakie, byleby tylko odmawiaæ
przepisane modlitwy, uczestniczyæ w okreœlonych nabo¿eñ-
stwach, zachowywaæ panuj¹ce zwyczaje. Chrystus dziœ przy-
pomina, ¿e to absolutnie za ma³o: „Chcê raczej mi³osierdzia
ni¿ ofiary”.

3. Zacieœnianie wiêzi miêdzy wiar¹ i mi³oœci¹

S³uchaj¹c dziœ tego przypomnienia, chcemy umocniæ siê
w przekonaniu, ¿e w naszym ¿yciu chrzeœcijañskim nale¿y ³¹-
czyæ wiarê z mi³oœci¹. Jesteœmy powo³ani, aby wzrastaæ w wie-
rze i promieniowaæ wiar¹ na otoczenie, czyli – aby poprzez
nasze œwiadectwo wiary prowadziæ innych do wiary czy te¿
innych umacniaæ w wierze. Jesteœmy tak¿e powo³ani, by tê
wiarê potwierdzaæ mi³oœci¹. Mi³oœæ bowiem jest najwa¿niej-
szym wymogiem wiary, konsekwencj¹ wiary.

Dziêkujmy Panu w tej Eucharystii za powo³anie nas do gro-
na Jego uczniów. Dziêkujmy za ³askê wiary, za to, ¿e przypro-
wadzi³ nas na uczelniê teologiczn¹ i ¿e nas przez ni¹ przepro-
wadzi³. Jesteœmy w Jego szkole. Jako absolwenci teologii czu-
jemy siê szczególnie z Nim spokrewnieni.

Proœmy tak¿e Zbawiciela, abyœmy byli ludŸmi zawierzenia
i by konsekwencj¹ tego zawierzenia by³a nasza s³u¿ba drugim,
s³u¿ba w mi³oœci, byœmy wszyscy stawali siê bezinteresow-
nym darem dla drugich. Niech tak siê stanie.
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Imieniny Pana Boga

Do absolwentów z roku 1995. Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy

Kaplica PWT – 7 VI 1998

Pn 8,22-31; Rz 5,1-5; Jr 16,12-15

1. Pokolenia uczelniane

W po³owie upalnego dnia, gdy s³oñce unios³o siê najwy¿ej
nad horyzont niebieski, jesteœmy przy Pañskim o³tarzu. Jeste-
œmy w najwa¿niejszym miejscu tego gmachu, tej Uczelni, której
na imiê: Papieski Fakultet Teologiczny we Wroc³awiu. Uczel-
nia jednak to nie tylko te mury. Uczelnia to przede wszystkim
¿ywi ludzie, to spo³ecznoœæ ludzi, jak dawniej mówiono: wspól-
nota nauczaj¹cych i nauczanych, wspólnota magistrów i scho-
larów (jak to by³o w œredniowieczu). Do tej wspólnoty nale¿¹
nie tylko ci, którzy aktualnie przychodz¹ na zajêcia: na wyk³a-
dy, æwiczenia i seminaria. Do spo³ecznoœci akademickiej na-
le¿¹ tak¿e ci, którzy tê spo³ecznoœæ w sposób fizyczny ju¿ opu-
œcili. Chcê przez to powiedzieæ, ¿e tak¿e wy nale¿ycie do tej
akademickiej wspólnoty. Wyra¿am wam wielkie uznanie, ¿e
siê do nas przyznajecie, ¿e pamiêtacie o tej Uczelni, o tej Alma
Mater, która przez wiele lat karmi³a was mlekiem wiedzy i m¹-
droœci teologicznej. Cieszymy siê, ¿e podtrzymujecie godn¹
pochwa³y praktykê regularnych, corocznych spotkañ.

Na tegoroczne spotkanie wybraliœcie wa¿ny dzieñ. Jest to
nie tylko niedziela, dzieñ Pañski, ale jest to ta niedziela, kiedy
obchodzimy uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej. Dlatego
spróbujmy przybli¿yæ sobie nieco tê najwiêksz¹ tajemnicê na-
szej wiary.

2. Chrystus objawia nam tajemnicê Boga Trójjedynego

Bóg – przedmiot ludzkich poszukiwañ, têsknot i d¹¿eñ –
przedstawi³ siê nam w historii jako jeden w trójcy osób : jako
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Bóg – Ojciec, Bóg – Syn i Bóg – Duch Œwiêty. Objawi³ siê
wiêc jako wspólnota osób udzielaj¹ca siê cz³owiekowi. Tê
najwiêksz¹ tajemnicê naszej wiary najpe³niej objawi³ nam
Jezus Chrystus. Przedstawi³ nam Ojca, ukaza³ nam siebie jako
Syna Bo¿ego, zapowiedzia³ dzia³anie Ducha Œwiêtego w za-
³o¿onym przez siebie Koœciele. Poszczególne Osoby Trójcy
Przenajœwiêtszej prezentuj¹ siê wobec œwiata jakby w ró¿-
nych funkcjach. WNa podstawie Bo¿ego Objawienia Bogu
Ojcu przypisujemy dzie³o stworzenia, Synowi Bo¿emu – dzie-
³o odkupienia, zaœ Duchowi Œwiêtemu – dzie³o uœwiêcenia.
Mówi¹c tak, pamiêtamy jednak, i¿ wszelkie dzia³anie Bo¿e
wobec œwiata i cz³owieka jest dzie³em ca³ej Trójcy Œwiêtej.
Id¹c za tradycj¹ koœcieln¹, spróbujmy jednak¿e ukazaæ dzia-
³anie Boga wobec œwiata w przyporz¹dkowaniu do trzech
osób Boskich.

3. Bóg Ojciec – Stworzyciel

Pierwsza Osoba Boska nazwana jest Bogiem Ojcem. Chry-
stus poproszony o nauczenie nas modlitwy, poleci³ mówiæ: „Wy
zatem tak siê módlcie: Ojcze nasz, który jesteœ w niebie” (Mt
6,8-9). Bóg jest zatem naszym Ojcem, Ojcem ka¿dego z nas,
Ojcem wszystkich ludów i narodów. Ten Ojciec na pocz¹tku
stworzy³ niebo i ziemiê (por. Rdz 1,1). Stworzy³ wiêc dwa wiel-
kie domy: dom duchowy, niewidzialny – niebo i dom widzial-
ny, materialny – ziemiê. Pierwszy przeznaczy³ dla istot ducho-
wych, drugi dla istot cielesnych i duchowo-cielesnych, czyli
ludzi. A zatem jesteœmy, tu na ziemi, w Bo¿ym domu. Nie my
go stworzyliœmy. My mo¿emy go tylko w czêœci przekszta³-
caæ, „meblowaæ”, ale nie mamy absolutnej w³adzy nad nim.
„Pañska jest ziemia i wszystko, co j¹ nape³nia, kr¹g ziemi i je-
go mieszkañcy” – g³osi psalmista w Psalmie 24.

Co jeszcze z tego wynika, ¿e Bóg jest Stworzycielem? –
Wynika z tego tak¿e to, i¿ ka¿dy z nas zawdziêcza swoje stwo-
rzenie, swoje istnienie Bogu. Bóg zadecydowa³ o fakcie na-
szego ¿ycia. Mog³o nas przecie¿ nie byæ. Skoro zaœ jesteœmy,
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to dlatego ¿e jest Bóg, który nas stworzy³, czyli powo³a³ nas
przez naszych rodziców do istnienia. Mogliœmy siê narodziæ
w innej czêœci œwiata i w innym czasie historii ludzkoœci. Sko-
ro jesteœmy akurat tu i akurat w tym czasie, to zadecydowa³
o tym nasz Bóg Ojciec – Stworzyciel. Dodajmy jeszcze, i¿ jest
nam tak¿e objawione, ¿e nasz Bóg Stworzyciel darzy nas prze-
ogromn¹, nieustaj¹c¹ mi³oœci¹. On nie mo¿e siê wyprzeæ swe-
go stworzenia. Szczególne wiêzy mi³oœci ³¹cz¹ Go z cz³owie-
kiem. „Ukocha³em ciê odwieczn¹ mi³oœci¹, dlatego te¿ zacho-
wa³em dla ciebie ³askawoœæ” (Jr 31,3); „Bo góry mog¹ ust¹piæ
i pagórki siê zachwiaæ, ale mi³oœæ moja nie odst¹pi od ciebie”
(Iz 54,10) – zapewnia³ Bóg przez swoich proroków.

4. Bóg Syn – Odkupiciel

Druga Osoba Trójcy Œwiêtej jest nam jakby najbli¿sza, gdy¿
to Ona sta³a siê cz³owiekiem. „S³owo sta³o siê cia³em i zamiesz-
ka³o wœród nas” (J 1,14) – czytamy w Ewangelii Janowej. Zaœ
w „Wyznaniu wiary” mówimy s³owa: „On to dla nas, ludzi,
i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba i za spraw¹ Ducha Œwiê-
tego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy, i sta³ siê cz³owiekiem”.
Powy¿sze s³owa t³umacz¹ powód przyjœcia Chrystusa na zie-
miê, powód wcielenia Syna Bo¿ego. Jest nim zbawienie cz³o-
wieka, a wiêc wybawienie, uwolnienie od grzechu, odzyska-
nie ³aski dzieciêctwa Bo¿ego. Zatem Chrystus nie tylko przy-
niós³ nam prawdê na ziemiê, nie tylko objawi³ nam, kim jest
Bóg, kim jest cz³owiek, jakie zamiary ma Bóg wzglêdem cz³o-
wieka. G³ówne dzie³o Chrystusa wobec œwiata, a w szczegól-
noœci wobec cz³owieka – to zbawienie, odkupienie dokonane
przez œmieræ krzy¿ow¹ i chwalebne zmartwychwstanie. Przez
przyjœcie Chrystusa na ziemiê Bóg sta³ siê dla nas naprawdê
Emmanuelem, czyli „Bogiem z nami”. Jezus, dokonawszy dzie-
³a naszego odkupienia, pozosta³ z nami na ziemi „a¿ do skoñ-
czenia œwiata” (Mt 28,20).
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5. Bóg Duch Œwiêty – Uœwiêciciel

Trzeciej Osobie Boskiej, Duchowi Œwiêtemu przypisuje-
my dzie³o uœwiêcania œwiata. Osoba Ducha Œwiêtego by³a ju¿
po czêœci objawiana w Starym Testamencie. Tekst dzisiejsze-
go pierwszego czytania, mówi¹cy o odwiecznej M¹droœci Bo-
¿ej, odnosimy do Osoby Ducha Œwiêtego. Rola Ducha Œwiê-
tego uwydatniona jest tak¿e w dziele zbawczym Jezusa Chry-
stusa. Ca³a dzia³alnoœæ ziemska Syna Bo¿ego by³a dokonywa-
na w mocy Ducha Œwiêtego. Chrystus przed swoim wniebo-
wst¹pieniem obieca³ uczniom zes³anie darów Ducha Œwiête-
go. Owo pierwsze wyraŸne wylanie Ducha Œwiêtego na
uczniów Chrystusa dokona³o siê w dzieñ Piêædziesi¹tnicy Pas-
chalnej, czyli w dzieñ Zielonych Œwi¹t. Odt¹d Duch Œwiêty
jest nieustannie zsy³any na Koœció³, czyli na wspólnotê Ludu
Bo¿ego wierz¹cego w Chrystusa, karmi¹cego siê Jego s³owem
i Chlebem eucharystycznym, usi³uj¹cego naœladowaæ Go
przede wszystkim w wiernej s³u¿bie Ojcu i braciom. Duch
Œwiêty uœwiêca poszczególnych ludzi i ca³y Koœció³, a swoje
szczególne mieszkanie ma w sercu wierz¹cego cz³owieka.
„Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y miesz-
ka w Was?” (1 Kor 3,16) – pisa³ œw. Pawe³ w Pierwszym Li-
œcie do Koryntian. Duch Œwiêty dzia³a w nas w sferze poznaw-
czej i wolitywnej. Pozwala nam lepiej, g³êbiej wnikaæ w ta-
jemnice wiary, uzdalnia nas do lepszego rozumienia naszego
powo³ania, sensu ¿ycia, cierpienia itd. Duch Œwiêty dzia³a
w sferze naszej woli. Udziela nam mocy do zwyciê¿ania z³a
dobrem, do wytrwania w cierpieniu, do wytrwania w s³u¿bie
drugim, jednym s³owem – do wiernego naœladowania Chry-
stusa.

6. Trójca Przenajœwiêtsza – wezwaniem dla nas

Trójca Œwiêta jako doskona³a wspólnota osób Boskich jest
dla nas wzorem tworzenia jednoœci, wspólnoty z drugimi. Bóg
nie jest samotnikiem. Jest wspólnot¹ osób. Cz³owiek te¿ nie
mo¿e byæ samotnikiem. Sensem jego ¿ycia, najg³êbszym jego
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powo³aniem jest byæ we wspólnocie z innymi: z Bogiem i ludŸ-
mi. Oddaj¹c dziœ czeœæ naszemu Bogu w Trójcy Jedynemu,
przypominamy sobie, i¿ mamy byæ nie tylko w jednoœci z Bo-
giem, ale tak¿e winniœmy tworzyæ i kszta³towaæ nasze wspól-
noty ludzkie na wzór Trójcy Œwiêtej. Proœmy pokornie dziœ,
na naszym spotkaniu, by zawsze ¿ywa by³a nasza wiêŸ z Bo-
giem, by trwa³y nadal miêdzy nami wiêzy przyjaŸni i kole¿eñ-
stwa, byœmy tworzyli dobre wspólnoty z tymi ludŸmi, wœród
których ¿yjemy.

Ponowne opowiedzenie siê za Chrystusem

Do absolwentów PWT  z roku 1996. Kaplica PWT – 24 IV 1999

Dz 9,31-42; J 6,55.60-69

1. Znowu razem

¯ycie ludzkie sk³ada siê ze spotkañ i z rozstañ. Przed pa-
roma laty spotykaliœcie siê regularnie w tym gmachu na za-
jêciach: wyk³adach, seminariach, æwiczeniach. Z chwil¹
ukoñczenia studiów na naszym Wydziale rozpierzchnêliœcie
siê w œwiat. W ci¹gu tych trzech lat, jakie up³ynê³y od stu-
diów, w waszym ¿yciu mia³o miejsce wiele wydarzeñ. Wró-
ciliœcie dzisiaj na kilka chwil do tej uczelni, któr¹ w jêzyku
akademickim nazywa siê Alma Mater – „Matk¹ Karmiciel-
k¹”. To tutaj przez piêæ lat karmi³a was ta matka mlekiem
m¹droœci teologicznej. Dzisiaj tê matkê odwiedzacie; jeste-
œmy tu znowu razem. Cieszymy siê nawzajem sob¹. To nasze
spotkanie rozpoczynamy od uczestniczenia w Eucharystii, a
wiêc od spotkania z Bogiem w tajemnicy Chrystusowej i na-
szej ofiary.
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Chcemy w tej chwili zastanowiæ siê nad s³owem Bo¿ym,
które zosta³o og³oszone w naszym zgromadzeniu liturgicznym.
Pytamy siê: co Pan Bóg nam chcia³ powiedzieæ w tym s³o-
wie?; do czego chcia³ nas zobowi¹zaæ? co chcia³ nam przypo-
mnieæ?
2. Przes³anie pierwotnego Koœcio³a do nas

W okresie wielkanocnym w liturgii przygl¹damy siê Ko-
œcio³owi apostolskiemu, temu, który ujawni³ siê œwiatu w dniu
zes³ania Ducha Œwiêtego. O tej pierwszej wspólnocie uczniów
Chrystusa czytamy dzisiaj: „Koœció³ cieszy³ siê pokojem w ca-
³ej Judei, Galilei i Samarii. Rozwija³ siê i ¿y³ bogobojnie, i na-
pe³nia³ siê pociech¹ Ducha Œwiêtego” ( Dz 9,31). S³uchaj¹c
zaœ relacji o cudach œw. Piotra, mo¿e nam przyjœæ do g³owy
pytanie: dlaczego dzisiaj w tym samym Koœciele Chrystuso-
wym nie ma takich cudów? dlaczego dzisiaj nastêpcy Aposto-
³ów nie maj¹ takiej mocy cudownego uzdrawiania? Mo¿emy
na to odpowiedzieæ, ¿e pierwotny Koœció³ potrzebowa³ wiêcej
cudów i znaków by móg³ siê rozszerzaæ, by móg³ zyskiwaæ
nowych wyznawców dla Chrystusa. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ,
¿e w dzisiejszym Koœciele te¿ maj¹ miejsce cudowne zdarze-
nia, mo¿e jedynie nie s¹ one tak spektakularne jak w pocz¹t-
kach Koœcio³a. W literaturze koœcielnej znajdujemy sporo
wyznañ, wskazuj¹cych na wyraŸn¹, nadzwyczajn¹ interwen-
cjê Boga w ¿ycie niektórych ludzi, zw³aszcza tych, którzy g³ê-
boko wierz¹.

W dzisiejszym przes³aniu Bo¿ego s³owa bardzo wymowna
jest tak¿e scena przybli¿ona nam przez fragment Ewangelii.
Po s³owach Jezusa na temat Eucharystii, mno¿¹ siê pytania.
„A spoœród Jego uczniów, którzy to s³yszeli, wielu mówi³o:
»Trudna jest ta mowa. Któ¿ jej mo¿e s³uchaæ?«” (J 6,60). Co
wiêcej, wielu zaczyna w¹tpiæ i oddala siê od Jezusa: „Odt¹d
wielu uczniów Jego odesz³o i ju¿ z Nim nie chodzi³o” (J 6,66).
I w takiej sytuacji Jezus postawi³ Dwunastu pytanie: „Czy¿
i wy chcecie odejœæ?” (J 6,67). Zareagowa³ Piotr: „Panie, do
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kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego. A myœmy
uwierzyli i poznali, ¿e Ty jesteœ Œwiêtym Boga” (J 6,68-69).
Na tej wierze Piotra Chrystus zbudowa³ Koœció³. Piotrowe wy-
znanie by³o w historii Koœcio³a wielokrotnie powtarzane. Wy-
powiedzia³ je tak¿e kilkakrotnie Piotr naszych czasów, Jan Pa-
we³ II, wypowiedzia³ je uroczyœcie na pocz¹tku swego ponty-
fikatu.

3. Za kim dalej pójdziemy?

Jakie wnioski sformu³ujemy dla siebie tu, przy o³tarzu – na
kanwie us³yszanego s³owa Bo¿ego? Myœlê, ¿e dzisiejszy po-
wrót w mury tej uczelni, dzisiejsze nasze spotkanie przy o³ta-
rzu winno byæ powtórzeniem wyznania œw. Piotra: „Panie, do
kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego”. Chcemy
te s³owa powtórzyæ dzisiaj, gdy dochodz¹ do nas ró¿ne propo-
zycje, ró¿ne reklamy. Chcemy sobie w duchu powtórzyæ, ¿e
nikt z ludzi nie mo¿e konkurowaæ z Ewangeli¹ Chrystusa. Myœl
ewangeliczna pozostaje najsilniejsza. Myœl ewangeliczna nie
ma równej sobie, nie ma konkurenta. Kto buduje na Ewange-
lii, ten wygrywa nie tylko ¿ycie wieczne, ale i ¿ycie docze-
sne. Dlatego warto ci¹gle na nowo powtarzaæ przed Chrystu-
sem: „Panie, do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia
wiecznego”.

Powierzmy siê w tej Eucharystii naszemu Ojcu, przez Chry-
stusa, w Duchu Œwiêtym. W duchu wdziêcznoœci za przebyty
czas proœmy na dzisiejszym spotkaniu, zw³aszcza tu, przy o³-
tarzu, o ³askê silnej wiary, o zdolnoœæ budowania dalszego na-
szego ¿ycia na Ewangelii Chrystusa.
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Od prawego myœlenia do prawego mówienia

Do absolwentów PWT z roku 1998 – 16 VI 2001

2 Kor 5,14-21; Mt 5,33-37)

1. Nawiedziny Alma Mater

Wa¿n¹ w³aœciwoœci¹ naszego ziemskiego ¿ycia jest pamiê-
tanie i wspominanie. W naszej pamiêci zachowujemy wspo-
mnienia, doœwiadczenia nabyte w przesz³oœci. Do jednych
wspomnieñ wracamy chêtnie, do innych mniej. Na drodze na-
szego ¿ycia zawi¹zuj¹ siê ró¿ne znajomoœci i przyjaŸnie. Nie-
które z nich bardzo pielêgnujemy, odnawiamy, umacniamy.
Dzieñ dzisiejszy jest dla was dniem powrotu do przesz³oœci.
Przybywacie dzisiaj niejako w odwiedziny do uczelni, która
wype³ni³a spory etap waszego m³odego ¿ycia. Uczelnia ta –
jak dobra matka – karmi³a was przez piêæ lat m¹droœci¹ teolo-
giczn¹. Dzisiaj wracacie w jej mury; powracacie, by powspo-
minaæ czas waszych studiów; powracacie, by odnowiæ przy-
jaŸnie, by podzieliæ siê ostatnimi nabytymi doœwiadczeniami.
Zaczynacie to spotkanie od tej kaplicy, od wspólnego spotka-
nia z Bogiem i miêdzy sob¹ – w tajemnicy ofiary Chrystusa
i Koœcio³a. Na tej liturgii mamy obowi¹zek zamyœliæ siê nad
Bo¿ym przes³aniem, jakie przed chwil¹ otrzymaliœmy z Ksi¹g
œwiêtych. Powróæmy zatem do najwa¿niejszych w¹tków tego
Bo¿ego orêdzia. Jest ono bowiem dziœ adresowane do nas – na
dzisiejszy dzieñ, na czas, który prze¿ywamy.

2. Wezwanie do prawego myœlenia i mówienia

Jezus dziœ powiedzia³ do nas: „Niech wasza mowa bêdzie:
Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37). Wzywa nas w tych s³owach do
szczeroœci i prawoœci w myœleniu i mówieniu. Cz³owiek ozdo-
biony cnot¹ szczeroœci nie potrzebuje sk³adania przysiêgi. Je-
zus przestrzega nas przed przysiêganiem: „A Ja wam powia-
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dam: Wcale nie przysiêgajcie – ani na niebo […] ani na ziemiê
[…] Ani na swoj¹ g³owê […] (Mt 5,34-35).

Wiemy z doœwiadczenia, ¿e ludzie sk³adaj¹ w ¿yciu ró¿ne
przysiêgi. S¹ przysiêgi urzêdowe, np. w s¹dzie, w wojsku. Przy-
siêganie jest praktykowane tak¿e w codziennym ¿yciu. Nie-
którzy wzywaj¹ przy tym imienia Bo¿ego, co mo¿e byæ grze-
chem. Zauwa¿my, ¿e przysiêganie najczêœciej praktykuj¹ lu-
dzie niewiarygodni, którzy maj¹ trudnoœci z mówieniem praw-
dy. Sk³adan¹ przysiêg¹ próbuj¹ podreperowaæ zaufanie do sie-
bie. Ludziom prawdomównym, szczerym, prostolinijnym nie
jest potrzebna przysiêga. W ustach takich ludzi wystarczy
zwyk³e stwierdzenie lub zaprzeczenie: Tak, tak; nie, nie. Jeœli
zwyczajne „tak” lub „nie” nie pomaga, to i przysiêga niewiele
pomo¿e. Jeœli cz³owiek nie zas³uguje na wiarê, to i jego przy-
siêgom siê nie wierzy. Pamiêtajmy zatem o tej przestrodze
Chrystusa. Jesteœmy bowiem z Jego szko³y. Aposto³ dziœ przy-
pomnia³: „Je¿eli wiêc ktoœ pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minê³o, a oto wszystko sta³o siê
nowe” (2 Kor 5,17).

3. Z prawym s³owem w dalsze ¿ycie

Podziêkujmy w tej Eucharystii Wszechmocnemu Bogu, na-
szemu Ojcu, za dar tej uczelni, za to, czego On dokona³ w nas
w tym domu, w tej Alma Mater. Œpiewaliœmy dzisiaj po pierw-
szym czytaniu: „B³ogos³aw, duszo moja, Pana, i wszystko, co
jest we mnie, œwiête imiê Jego. B³ogos³aw, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach”
(Ps 103,1-2). Nie wolno nam nigdy zapominaæ o dobrodziej-
stwach Pana. Umiejmy prze¿ywaæ ¿ycie w postawie wdziêcz-
noœci. Pouczeni dziœ przez Pana, pielêgnujmy w sobie prawe
myœlenie i mówienie. Dziœ, w dobie rozko³ysanych wartoœci
moralnych, w dobie wyraŸnego kryzysu s³owa prezentujmy
wobec œwiata szlachetne mówienie. Niech nasza mowa rze-
czywiœcie bêdzie: Tak, tak; nie, nie.
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